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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

UCTIEVANIE 
Téma 7 

 

 
AKO SA DÁ VYHNÚŤ NAPÄTIAM, KTORÉ POCHÁDZAJÚ Z ODLIŠNÝCH ŠTÝLOV UCTIEVANIA? 

 
 
 

Ako získať z tohto štúdia čo najviac:  
 
Aby ste z tejto témy získali maximálny úžitok, pamätajte na „Možné výsledky“ 

uvedené na prvej strane. Uvažujte nad týmito konkrétnymi dôsledkami pre rôzne 
skupiny a tímy vedúcich vo vašom zbore: 

 
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:  

 LEPŠIE POCHOPENIE: Všimnite si prvý a druhý cieľ na začiatku Témy 7. Lep-
šie pochopenie toho, čo je podľa biblie uctievanie, a rozdiel medzi funkciou uc-
tievania a jeho rôznymi formami, by mali byť hlavnými dôrazmi pre tieto sku-
piny vodcov. 

 OSOBNÁ APLIKÁCIA: Povzbuďte týchto vodcov, aby sa zaoberali ich vlastnými 
postojmi a činmi v oblasti osobného a verejného uctievania. 

 OSOBNÝ PRÍKLAD: Spolu so zámerom, aby sa každý vodca stal viacej zapoje-
ným uctievačom, zdôraznite, čo ich postoje budú znamenať pre ľudí, ktorých 
vedú. 

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 ZHODNOTENIE: Keďže títo vodcovia sa zodpovedajú Bohu za kvalitu uctieva-

nia vo svojom zbore, táto téma by mohla tvoriť základ dôkladného zhodnotenia 
osobného a spoločného uctievania. 

 PRINCÍPY: Sformulujte princípy vhodné pre váš zbor. Pamätajte pritom na jeho 
hodnoty a históriu.  

 ZMENY: Aké zmeny chcete urobiť, aby uctievanie vo vašom zbore viac ctilo 
Boha a viac zjednocovalo ľudí? 
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Úvodné poznámky 
 
Toto môže byť extrémne náročná a emočne vypätá téma – v závislosti od vašej 

skupiny. Pokúste sa ľuďom pomôcť porozumieť, že jeden z dôvodov, pre ktorý je táto 
téma tak dôležitá, nie je, že uctievanie je len otázkou štýlu, ale otázkou toho, ako 
uctievate Boha. Takže ak vzájomne kritizujeme spôsob, akým uctievame, alebo hu-
dobné štýly, ktoré preferujeme, ide tu o viac ako len o komentáre o našom hudob-
nom vkuse – sú to komentáre o tom, ako vlastnou dušou uctievame Boha. Existujú 
piesne a hudba, ktoré iných ľudí veľmi významne oslovili, možno im priniesli útechu 
alebo povzbudenie v život premieňajúcej kríze, v ťažkostiach alebo bolesti. Kritizovať 
také piesne, štýly alebo spôsoby uctievania znamená vlastne hovoriť o vzťahu člove-
ka s Bohom a o tom, ako ho ten človek uctieva. 

Uctievanie nie je biblický výraz v tom zmysle, že pre „uctievanie“ neexistuje jedno 
grécke alebo hebrejské slovo, ktoré by všetko zahŕňalo. Namiesto toho existuje viace-
ro gréckych a hebrejských slov, ktoré prispievajú k tomu, ako uctievanie chápeme. 
Táto téma je niekedy mätúca pre spôsob, ktorým zvykneme toto slovo používať (po-
zrite Hlavné prvky témy v Kroku 1 na strane 2 pre komentáre o použití slova „uctie-
vanie“). V širšom slova zmysle uctievanie označuje našu celkovú oddanosť Bohu 
v našom živote. V užšom slova zmysle uctievanie označuje to, čo sa deje na zboro-
vých stretnutiach alebo bohoslužbách. Pri tejto téme vám odporúčame sústrediť sa 
na uctievanie v užšom zmysle slova. Táto téma je príliš obsiahla, aby sme sa jej ve-
novali podrobnejšie, a hlavne sa sústreďujeme na to, čo má cirkev robiť. Avšak ne-
straťte zo zreteľa skutočnosť, že uctievanie je niečo, čo máme robiť sedem dní 
v týždni, nie len počas zborových bohoslužieb.  

 
 
 

Začíname 
 
Môžete začať s Príkladom zo života o Márii v Krok 1, čo môže vo vašej skupine 

otvoriť niektoré témy a podnietiť skupinu k rozprávaniu. Taktiež môžete začať jedno-
duchou otázkou o tom, kedy ľudia vo svojom živote mali obzvlášť významnú skúse-
nosť s uctievaním, a osobne sa zdieľať o dôležitosti uctievania pre rôznych ľudí 
v skupine.  

Alebo môžete začať rovno s Otázkou č. 1 v Krok 5, ktorá sa týka biblickej definí-
cie uctievania. Prečo je uctievanie dôležité? Začnite rozhovorom o definícii 
a dôležitosti uctievania.  

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
  

Krok 2: Štúdium Písma 

 

Je dôležité začať vašu diskusiu pri zozname rôznych biblických oddielov a určiť, 
čo je nemenný princíp a čo nie. Spomíname to, lebo by ste mali mať slobodu občas 
sa počas diskusie vrátiť k tejto biblickej tabuľke. Ustavične by ste sa mali pýtať „Čo 
vraví Biblia?“ a „V čom nám Biblia dáva slobodu?“ Môžete dokonca použiť flipchart 
alebo inú tabuľu a napísať na ňu tabuľku zo strany 4 pre zhrnutie komentárov sku-
piny o nemenných princípoch a premenlivých formách. Toto môže skupine pomôcť 
nájsť rozdiel a dospieť k biblickej definícii uctievania. 
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Krok 5: Diskusia o téme 

 
V Otázke č. 1 sa pokúšate biblicky definovať uctievanie (pozrite sa na Úvodné 

poznámky k tomuto uvedené vyššie). Prečo je uctievanie dôležité? 
 
Diskusia o Kroku 2 by mala pomôcť skupine zodpovedať Otázku č. 2.  
 
Otázka č. 3 sa sústreďuje na niekoľko nemenných princípov pre miestne zbory, 

ktoré by mali všetky dodržiavať. Možno zistíte, že skupina má tendenciu spomínať 
viac princípov, než sa v Biblii v skutočnosti nachádza. Pripomeňte im, že chceme 
založiť naše presvedčenia na Božom slove.  

 
Otázka č. 4 nadväzuje na Otázku č. 3 a snáď sa od princípov dostáva až 

k prvkom. Tu nám môže článok Kena Gangela pomôcť pri zozname hlavných prvkov 
kresťanského uctievania pri bohoslužbe. Niektorí si môžu uvedomiť, že uctievanie je 

trocha viac než len spievanie. Kázeň môže byť uctievaním, zbierka je určite uctieva-
ním a vlastne skoro každá zložka bohoslužieb sa dá označiť ako uctievanie.  

 
Otázka č. 5 je protikladom k Otázkam č. 3 a 4. Pri nej ide o zoznam tých oblas-

tí, v ktorých máme slobodu. Je užitočné tu byť veľmi konkrétny a hovoriť o tom, ako 
sme slobodní v počte piesní, ktoré spievame, v dĺžke kázne a v rôznych ďalších ob-
lastiach, aby skupina videla, že máme naozaj veľkú mieru slobody. Potom môžeme 
oceniť iné tradície, či už ide o liturgické bohoslužby alebo o expresívnejšie bohosluž-
by, o bohoslužby trvajúce tri hodiny alebo jednu hodinu. Boh nám dáva slobodu uc-
tievať ho rôznymi spôsobmi.  

 
Pri Otázke č. 6 možno zistíte, že ste ju už zodpovedali počas diskusie 

o Otázkach č. 3 až 5. Ak nie, pozrite sa na rôzne prvky popísané v tejto otázke. 
 
 
 

Ukončenie 
 

Krok 5: Pokračovanie diskusie o téme 

 
Otázka č. 7 je dobrou aplikačnou otázkou pre začiatok zhrnutia diskusie. Ako 

sa darí vášmu zboru? Aké zmeny chcete spraviť, aby ste zlepšili uctievanie? V tejto 
téme môžete dokonca pozvať vášho vedúceho chvál alebo pastora, aby sa pridal 
k skupine v diskusii. Zapojte ho/ich do tejto interakcie. Ak máte otázky, jeden alebo 
viacerí členovia vašej skupinky sa s ním/nimi môžu po skončení stretnúť a prebrať 
niektoré záležitosti, ktoré sa pri tejto diskusii vyskytli.  

 
 
 

Zhrnutie diskusie 
 

Krok 6: Praktické činy poslušnosti 

 
Pri Otázke č. 2 môžete povzbudiť ľudí, aby prispôsobili svoje presvedčenia. Po-

tom im navrhnite, aby sami podnikli nejaké kroky k bohatšiemu prežívaniu uctieva-
nia počas najbližších bohoslužieb. Opäť sa pozrite na navrhnuté Výsledky vyššie 
a pamätajte na mieru zodpovednosti, ktorú vaša skupina má. Povzbuďte vodcov, aby 
podnikli praktické kroky sami i spoločne. Ak vaša skupina preberá túto tému ako 
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samostatné štúdium, zvážte viac než len jedno stretnutie, keďže ide o tak zásadný 
aspekt zborového života. 

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Pri príprave na Tému 8 môžete spomenúť Hlavné prvky témy v Krok 1 na strane 

2, kde ide o spojenie medzi uctievaním a zborovou disciplínou. Obe vyplývajú 
z nášho povolania slúžiť Svätému Bohu. Zborová disciplína, rovnako ako uctievanie, 
sa používa v širšom i užšom zmysle slova. V širšom zmysle zborová disciplína ozna-
čuje všetko, čo robíme – povzbudzovanie, napomínanie a usmerňovanie veriacich, 
a pomáhanie im rásť do Kristovej podoby. V istom zmysle je celé učeníctvo – celá vý-
chova ľudí vo viere – zborovou disciplínou. V užšom slova zmysle zborová disciplína 
označuje proces riešenia vážneho hriechu, ktorý môže nakoniec viesť k vylúčeniu zo 
zborového spoločenstva. V tejto nasledujúcej téme sa chceme viacej sústrediť na 
zmysel zborovej disciplíny, metódy zborovej disciplíny a na hriechy, pri ktorých by 
zbor mal podrobiť disciplíne svojich členov. 

 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 

Modlite sa za skupinu – za to, aby boli oddaní vo svojich zámeroch ohľadom ob-
noveného uctievania, ktoré ctí Boha, osobne i v spoločenstve.  

 

 
* 
 


