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Úvod

„KLAŇAJTE SA TOMU…“
Biblia je nádherným darom. Boh nám v nej prostredníctvom svojich služobníkov zja-
vuje svoj charakter a svoju vôľu. Niektoré texty čítame často, poznáme ich naspamäť, 
k iným sa dostávame len zriedkakedy. Už od vzniku hnutia adventistov bola jedným 
z kľúčových textov pasáž z knihy Zjavenie, ktorú poznáme pod názvom „Trojanjelské 
posolstvo“. Ján zaznamenáva posolstvo prvého anjela takto: „Potom som videl iného 
anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho ohlasoval obyvateľom 
zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa 
Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril 
nebo i zem, more i pramene vôd.“ (Zj 14,6.7) Tieto slová sa netýkajú len posledných 
udalostí. Volajú nás uctievať Boha-Stvoriteľa a zároveň nám pomáhajú pochopiť, čo 
je skutočná bohoslužba. To je aj témou štúdia v tomto štvrťroku.
Ján vidí anjela, ktorý má „večné evanjelium“, evanjelium večnej zmluvy, dobrú správu 
o Bohu a jeho konaní. Ježiš Kristus príde, vezme na seba podobu človeka a zomrie 
ako zástupná obeť za hriechy sveta. Stredobodom každej našej bohoslužby by preto 
mala byť Ježišova služba zmierenia, jeho smrť a vzkriesenie. Bohoslužba by sa mala 
zameriavať na našu reakciu na Kristovu zástupnú službu, ktorá zahŕňa nielen kríž, ale 
aj Kristovu následnú službu pre nás v nebeskej svätyni.
Ján píše, že tento prvý anjel „kričal”: „Bojte sa Boha.“ Je to paradox, ale báť sa Boha 
a milovať ho sú dve strany rovnakej mince. „Báť sa“ Boha znamená stáť (alebo aj 
padnúť) pred ním v úžase, v bázni pred Bohom Stvoriteľom a Vykupiteľom – v kon-
traste s tým, kým sme my, stvorené, hriešne a vykúpené bytosti. Ježiš nás považuje 
za svojich priateľov (Ján 15,15) a chce mať s nami blízky vzťah. Ale keď počas boho-
služby prichádzame k Bohu s postojom „čau kamoško“, Boha degradujeme a tvárime 
sa, akoby medzi nami a ním nebol predsa len priepastný rozdiel. Bohoslužba by mala 
byť preniknutá pocitom bázne a úžasu nad naším Bohom. Mali by sme stáť pred 
Bohom s pokorou a podriadením sa, ktoré sú nevyhnutné pre pravú bohoslužbu.
Text nás tiež vyzýva, aby sme Bohu „vzdali chválu“. Je veľmi dôležité, aby bol stre-
dom bohoslužby Boh, nie my sami. Musíme sa uistiť, že sa bohoslužba nestala vyvy-
šovaním človeka, kultúrnym programom či miestom na napĺňanie osobných potrieb. 
Bohoslužba je oslavou Boha.
Máme sa báť Boha a vzdať mu chválu. Prečo? Pretože „prišla hodina jeho súdu,“ ako 
ďalej volá anjel. Kristus nie je iba Vykupiteľ. On je aj Sudca, ktorý pozná naše najhlbšie 
a najtemnejšie tajomstvá, Sudca, ktorý pozná najskrytejšie zákutia našej duše. Keď 
oslavujeme Boha, mali by sme si pritom uvedomovať, že sme Bohu zodpovední za 
všetko, čo robíme, a že pred ním nemôžeme nič skryť. Toto uvedomenie by nás malo 
viesť ku krížu. Kristus je v kontexte súdu našou jedinou istotou.
Napokon anjel hovorí, že máme oslavovať Stvoriteľa. Skutočnosť, že Boh všetko stvo-
ril, je základom našej bohoslužby. Oslavujeme ho (klaniame sa pred ním), pretože je 
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Stvoriteľ, Vykupiteľ a Sudca. Stvorenie, vykúpenie a súd sú veľmi úzko späté. 
Každá skutočná bohoslužba by sa mala zakladať na poznaní Boha ako toho, 
ktorý je zvrchovaným Stvoriteľom, láskavým Vykupiteľom a spravodlivým 
Sudcom. Posolstvo prvého anjela používa jazyk, ktorý sa nachádza nielen v 
správe o stvorení, ale aj v prikázaní o sobote ako pripomienke stvorenia (2 
Moj 20,11) a vykúpenia (5 Moj 5,15). Sobotná bohoslužba je preto úzko spätá 
so stvorením a s vykúpením. 
Na základe toho, čo sme práve uviedli, je zrejmé, že počas nášho štúdia o bo-
hoslužbe sa budú stále znova objavovať témy stvorenia, vykúpenia a súdu. 
Práve poznanie ich pravého významu – teda toho, aký je Boh – je základom 
skutočnej bohoslužby. Ak je bohoslužba súčasťou toho, čomu veríme, je uži-
točné, aby sme sa naučili, čo znamená skutočne oslavovať jedinú bytosť v ce-
lom vesmíre, ktorá je hodná našej bohoslužby pre to, kým je.

Rosalie Haffner (Lee) Zinke slúžila mnoho rokov ako biblická pracovníčka v zbo-
roch Collegeview, Sacramento Central, Battle Creek Tabernacle, a Hinsdale. Spolu 
so svojím manželom pracovala 15 rokov ako kazateľka. Pred dôchodkom slúžila 
ako kaplánka v nemocnici.


