
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Otevřené dveře  a trůn v nebi  

                  (Zj 4. 1-11) 

 

 

                    Litomyšl  29.1. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

introit Iz 6. 1b-3 

 

čtení Ez 10.1-13 

 

text Zj 4. 1-11 

 

poslání Fp 2. 5-11 

 

písně 99, 190, 355, 522, 632  

 

 

99 Aj, Pán kraluje, své obhajuje 

190 V své rozličné úzkosti 

355 Kristus má v rukou celý svět 

522 Jaké a jak mnohé jsou ony neděle 

632 Neskládejte v mocných naději 
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Milí bratři a sestry, 

 

 přišli jsme dnes, v neděli, kostela. Přišli jsme proto, abychom 

při bohoslužbách chválili Hospodina. Přišli jsme proto, abychom 

vzdávali čest našemu Pánu Ježíši Kristu. Proto zde zpíváme písně, 

proto se modlíme, proto nasloucháme jeho slovu. Přišli jsme kvůli 

bohoslužbě. 

 Také náš dnešní text mluví o bohoslužbě. Je to ovšem 

bohoslužba v nebi. Je to nebeská liturgie. Tuto nebeskou 

bohoslužbu bylo dáno zahlédnout Janovi ve vidění. Tak o tom čteme 

v první kapitole Janova Zjevení. Jak Jan píše, měl vidění v den Páně, 

tedy v neděli (Zj 1.10). Bylo to na ostrově Patmos v Egejském moři. 

Zde byl Jan ve vyhnanství kvůli své křesťanské víře. Neměl zde 

křesťanský sbor, kde by mohl chválit svého Pána společně s 

ostatními křesťany, ale bylo mu dáno v den Páně ve vytržení ducha 

zažít bohoslužbu nebeskou .  

 Jak rozumnět tomu, co zde čteme? Není to vyprávění příběhů  

jako třeba o Abrahamovi nebo o vyvedení z Egypta nebo o Ježíši 

Nazaretském. Biblické příběhy jsou asi bližší událostem našeho 

vlastního života a dá se jim lépe porozumnět. Zde, v Janově 

Apokalypse, jsou to zjevení, vize, vidění. Forma je blízká formě 

snů. Ale to přece také známe - každému z nás se něco zdá. Někdy se 

ve snech objeví běžné příběhy z našeho každodenního života, jindy 

se ale i nám zdají ve snech věci neuvěřitelné.  

 Hlavním tématem Janova Zjevení je moc. Moc na zemi, 

ale také moc na nebi. Politické události poslední doby nám  znovu 

připomněly, že politická moc nám nemusí přinést jen to dobré a 

příjemné. Nestabilita na Blízkém východě a především válka v Sýrii 

daly do pohybu miliony uprchlíků. A znovu a znovu slyšíme o 

Rusku, které chce znovu získat ztracenou moc a opět se stát světovou 

velmocí. Připomeňme si jen Krym, Ukrajinu a Sýrii. V Turecku, 

které je našim spojencem, byl potlačen vojenský puč a cesta této 

země k autokratickému státu se zrychlila. Velká Británie se v 

referendu rozhodla opustit Evropskou unii a ve Spojených 

státech se presidentem stal Donald Trump, který svou zemi 

nevídaně rozdělil a  zdá se, že mnohé rozdělení vnese i do 

mezinárodních vztahů. A co se stane letos v Evropě?  Jak dopadnou  
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volby ve Francii a v Německu? A jak dopadnou parlamentní a pak i 

presidenstské volby u nás?   

 Zatím si v naší zemi od roku 1990 užíváme nevídané svobody 

a prosperity. Ale co by pro nás znamenal případný rozpad 

Evropské únie nebo oslabení NATO? Vždyť již dnes cítíme, jak 

velice se o nás zajímá Rusko. Hrozí, že bychom se opět mohli stát 

jeho satelitem? 

 Je zřejmé, že v tomto světě se stále zápasí o moc. O moc 

informační, o moc hospodářskou, o moc politickou i o moc 

vojenskou. A není to vždy k obeckému dobrému. Mocní tototo světě 

myslí často především na sebe a na své nejbližší. Jejich moc je 

často nespravedlivá i krutá. 

 V naší zemi se nás v posledních desetiletích taková 

nespravedlivá a krutá moc nedotkla. Ale křesťané v prvním století 

o ní už věděli své. Velmi kruté pronásledování zažili v Římě za císaře 

Nerona. A později koncem 1. století zřejmě také za císaře Domitiána. 

A toto zneužití moci k pronásledování křesťanů ale i Židů se 

odráží v knize Zjevení sv. Jana.  
 Když věřící křesťané zažívali pronásledování římskou státní 

mocí, ptali se, proč se jich Pán Bůh nezastane. Proč musejí trpět, 

když jejich Pán, Ježíš Kristus, má veškerou moc. A Janovo 

Zjevení je odpovědí na takové otázky. Janovi a i nám je dáno podívat 

se na  pozemské události z nebeské perspektivy. Nejde tady na 

prvním místě o předpovídání budoucnosti, ale jde zde především o 

anylýzu, o výklad situace. To, co nám Jan  sděluje, nahlédl „ve 

vytržení ducha.“  Tento nebeský zážitek je ale vpodstatě nesdělitelný. 

„Popis nebeské skutečnosti“ je nepopsatelný. Přesto má svoji 

pravdivost. Je to veliký dar vidět, kdo má tu skutečnou moc. A tu 

skutečnou moc má Pán Bůh všemohoucí.“ Ten, kdo sedí na trůnu, 

toje Stvořitel, Král a především Soudce. On jako Soudce spravedlivě 

posoudí slova i činy všech lidí. A především těch v moci 

postavených. Nezůstanou beztrestní; ze všeho zlého se budou 

zodpovídat.Vstupme tedy s Janem na nebeskou bohoslužbu. 

Dveře do nebe jsou otevřené!  
 Scéna, která je nám zde Janem vykreslena by se možná dala 

nazvat nebeskou audiencí. Začíná se Božím trůnem, na kterém sedí 

Někdo nepopsatelný - obličej má podobný drahým kamenům a  
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kolem je duha. Tedy oslňující nebeská hra světla a barev. Zář jemně 

zeleného jaspisu i oranžového karneolu a potom ještě mnohobarevná 

duha ve smaragdovém podání. Je zřejmé, kdo to je. Je to sám 

Hospodin. 
 A ten na nebeském trůnu má kolem sebe nebeský dvůr. Je to 

nejprve čtyřiadvacet starců, kteří sedí na čtyřiadvaceti trůnech. Mají 

bílá roucha a na svých hlavách mají zlaté koruny. Vykladači zde 

myslí na na Boží lid, na 12 pokolení Izraele a na 12 apoštolů. Jim 

je dána moc na nebi. Ale jejich moc je podřízena moci toho, který 

sedí na trůnu uprostřed. Z trůnu přichází také blýskání a hromobití. 

Hromy a blesky byly vždy znamení moci a božství. 

 Nejsou zde opomenuty sbory v nedaleké Malé Asii. Sedm 

hořících pochodní před trůnem je sedm křesťanských sborů. 

Nejsou zapomenuty. V nebi se o nich ví. Jejich pochodně hoří před 

nebeským trůnem. A pak slyšíme o moři před trůnem, o moři jakoby 

ze skla. Moře je v Bibli symbolem pro nečisté, zlé síly. Zde je 

křišťálově průhledné, je do něj vidět. Tajemnost a záludnost zla je 

zde odstraněna. 

 A Jan v blízkosti trůnu ještě vidí jakási čtyři zvířata nebo 

bytosti. Mají šest křídel a jsou plné očí. Inspiraci našel autor zřejmě 

u proroka Ezechiele (Ez 1, 10). Tyto zvláštní bytosti snad 

symbolizují nebeské mocnosti. V tradici pak byly přiřazeny čtyřem 

evangelistům: Lev Markovi, tele Lukášovi, člověk Matoušovi a orel 

Janovi. Tuto symboliku najdeme i v Litomyšli a to v přední části 

piaristického kostela. Co je ale nejdůležitěší: Jsou tady proto, aby 

Pánu Bohu vzdávali chválu. A to ve dne i v noci. Aby bez přestání 

volaly: „Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, 

který je a který přichází.“ 

 A v oslavě „Sedícího na trůn“ nejsou sami. K jejich chvalám 

se přidává také čtyřiadvacet starců (presbyterů). Klanějí se a házejí 

své koruny před trůn. Před trůn toho, který je „Živý na věky věků.“  

Je to jasné znamení respektu a úcty. A slyšíme další vyznání: 

„Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť 

jsi stvořil všecky věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“ 

 Milí bratři a sestry, nechme se tedy Janovým Zjevením. 

povzbudit ve víře. Nechme se povzbudit Janovým odhalením, kdo má 

skutečnou moc. Nejsou to potentáti tohoto světa, ani Ameriky, ani  



                                                    -4- 

 

Ruska či Evropy, natož České republiky. Všechna moc patří 

Stvořiteli tohoto světa, všechna moc patří Hospodinu. Ten si 

zaslouží, abychom ho poslouchali a abychom mu vzdávali chválu. 

 To nás osvobozuje, to nám dává odvahu i vytrvalost i v 

těžkých chvílích. Přidejme se tedy i my k nebeské liturgii a se čtyřmi 

nebeskými bytostmi volejme: „Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh 

Všemohoucí, který byl, který je a který přichází.“ A se 

čtyřiadvaceti presbytery slavme Stvořitele: „Hoden jsi, Pane a Bože 

náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všecky věci, z 

tvé vůle byly stvořeny a trvají.“                     

                                                                                     Amen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


