
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Beránek, ten zabitý, dává smysl dějinám  

                  (Zj 5. 1-14) 
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Milí bratři a sestry, 

 

 když slyšíme o tom, co se děje ve světě i u nás doma, tak se 

někdy ptáme: Jaký to má smysl? Jaký mají vůbec smysl lidské 

dějiny? A někdy přemýšlíme i nad svým vlastním životem. I s námi 

někdy události života pěkně zatřesou. Když prožíváme něco hodně 

těžkého, tak se také ptáme, jaký to má smysl? Člověk zkouší na tuto 

otázku odpovídat po celé dějiny. Ale není snadné odpovědět. A 

vlastně to ani nejde. Smysl událostí ve světě i událostí v našem 

osobním životě nám zůstává skryt. Abychom to řekli slovy 

Zjevení: Nikdo není hoden odpovědět, jaký to má smysl. 

 V popředí Janova vidění je v této kapitole kniha (řec. 

biblion). Myslím, že bychom mohli povědět, že smysl dějin světa i 

smysl událostí našeho osobního života je zapsán v této knize. Tato 

kniha je ovšem zapečetěná. Je na ni 7 pečetí (nejenom jedna, ale 

sedm). A silný anděl velmi nahlas volá: Kdo je hoden otevřít tuto 

knihu a porozumnět smyslu dění? A nikdo takový se nenašel. 
Nikdo, kdo by byl hoden rozlomit pečetě, knihu otevřít a číst. Nikdo 

na světě. Nikdo na zemi, ale ani na nebi či v podsvětí. Nikdo na 

celém světě. 

 To je ovšem smutné. Je to k pláči. My lidé nerozumíme tomu, 

co se děje ve světě a často ani tomu, co se děje v našem vlastním 

životě i v naší vlastní duši. A proto zde sám autor Zjevení pláče. 

Naříká nad tím, že tomu všemu nerozumí. Myslím, že jeho pocit 

chápeme. Je těžké prožít třeba nějakou křivdu, bolest, trápení. Ale 

ještě horší je nevědět, nechápat, proč se to stalo. A tak se k Janovi 

mohou v jeho pláči přidat další, kteří se nad hrůzami v lidských 

dějinách tolikrát ptali „proč?“ 

 Ale přece jen to není tak beznadějné. Jeden z 24 starců 

(presbyterů) Janovi ukáže k tomu, který byl Izraelem očekáván v 

zaslíbeních a proroctvích. „Zvítězil lev, ten kterýž je z pokolení 

Judova“ - tato slova odkazují k Jákobovu požehnání, které dal před 

svou smrtí svým synům (Gn 49.8nn). Je to staré proroctví o příchodu 

Spasitele. Bude právě z rodu Judova. A pak „kořen Davidův.“ Je to 

narážka na proroctví proroka Izaiáše: „Aj vyjde proutek z pařezu 

Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce ponese.“ A víme, 

že Izai byl otec Davida, pozdějšího krále Izraele. Tedy, ten, který byl  
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očekáván jako  spasitel a mesiáš, ten z pokolení Judova a rodu 

Davidova, ten je hoden otevřít knihu a zrušit jejich sedm pečetí. 

 Kdo je tímto očekávaným mesiášem a spasitelem? Víme, 

že v biblických dobách se tak ptali mnozí. A představovali si, že to 

bude ten, kdo získá vnější světskou moc a vládu. Nakonec i Ježíš se 

napořád setkával s tímto očekáváním. Naléhali na něj, aby se stal 

takovýmto politickým, mocenským mesiášem. I učedníci (třeba 

Petr a Jidáš) by rádi viděli, aby Ježíš byl takovým mesiášem. Aby byl 

vítězícím lvem z Judy, aby byl mocným Davidovským králem. Tak 

pokoušel Ježíše i ďábel, když ho vzal na vysokou horu a ukázal mu 

všechna království a slávu jejich. Ďábel mu řekl: „Toto všechno ti 

dám, jestliže padna, budeš se mi klaněti.“ Ale Ježíš toto pokušení 

odmítl. Nechtěl získat moc od ďábla. Byla by to totiž ďábelská 

moc. Ježíš poslouchal a klaněl se jen svému nebeskému Otci. 

 Až dodnes ovšem mnozí, kteří touží po moci a slávě, touto 

cestou jdou. Proto, aby moc a slávu získali, pokloní se třeba i 

ďáblu a přijmou moc z jeho rukou. V takové moci je ovšem 

mnoho zla. A pak působí v tomto světě mnoho neštěstí. Nikdo z 

těchto mocných a slavných, kteří se nechají podporovat zlem, ovšem 

nemohou dát událostem a dějinám smysl. A nezaslouží si žádnou 

úctu a slávu. V nebesích také nemají vůbec žádné postavení.   
 Jako křesťanští čtenáři Zjevení tušíme, o kom onen presbyter 

mluví. Tento lev z Judy, tento kořen Davidův je Pán Ježíš 

Kristus. Ale je to ale podivný lev. Je to podivný král. Když Jan totiž 

pozvedne hlavu, uvidí Beránka. A ne jen tak nějakého beránka, ale 

Beránka zabitého. Tedy obětovaného. Tady se nám asi vybaví 

beránek obětovaný Izraelci poslední noc při vyjití z Egypta. Oběť 

beránka, jeho krev na dveřích domů zachránila Izraelce před poslední 

egyptskou ranou, kdy zemřeli všichni provorození. A také dobře 

známe z evangelia slovo Jana Křtitele o Ježíšovi: „Aj, Beránek Boží, 

který snímá hřích světa.“ 
 Vítězného Beránka máme i na našem kostele. Je to prastarý 

křesťanský symbol pro Krista a jeho vítězství. Ale toto vítězství se 

stalo skrze smrt na kříži. A o této smrti na kříži věříme, že to 

nebyla jen nespravedlivá poprava, ale především oběť za naše hříchy. 

Abychom nemuseli nést důsledky svých vin, zemřel za nás  

Beránek Boží, Pán Ježíš kristus. Věříme, že on je ten Beránek zabi- 
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tý, tedy obětovaný.  

 Beránkova moc, je zde vyjádřena tím, že má sedm rohů. 

Rohem se  mohlo zvíře bránit i útočit. Proto byl roh odpradávna 

symbolem moci. Jan vidí, že moc Beránka ale není jen obyčejná, 

ale je sedminásobná. Proto rohů sedm. Beránek má ovšem také 

sedm očí, o kterých se ještě říká, že je to sedm duchů poslaných na 

všechnu zemi. Zdá se, že to souvisí se sedmi křesťanskými sbory o 

kterých se mluví v prvních třech kapitolách. Beránek je v nich na 

zemi duchovně přítomen. I když jsou to sbory veskrze bezmocné a 

některé i pronásledované. Skrze ně je na zemi přítomen, skze ně 

vidí, co zde děje, skrze ně prosazuje na zemi svoji duchovní moc. 
 A tento obětovaný Beránek si bere onu knihu od Sedícího na 

trůnu. On bude moci rozlomit pečeti. On bude moci knihu 

otevříti. Neboť on je hoden toho, aby dal smysl dějinám světa i 

událostem lidských životů. Právě proto, že obětoval svůj život za 

druhé.  

 Kniha Zjevení je vlastně jakousi filosofíí dějin. Tím, kdo 

dějinám světa i našemu osobnímu životu dává smysl je Beránek. 
Beránek, ten zabitý, ale také ten živý na věky věků. Pán Ježíš Kristus, 

ten ukřižovaný ale také vzkříšený. Ten, který byl mrtvý, ale nyní je 

živý na věky věků. Beránek je pánem dějin. Tak to vidí v nebi. To 

je to hlavní zjevení, to je to hlavní odhalení, které nám Apokalypsa 

přináší. 

 A k chvále a oslavě Beránka, který obětoval svůj život za 

druhé, v nebesích pokračuje slavnostní a radostná bohoslužba. 
Všimněme si, že tato bohoslužba probíhá v soustředných kruzích 

kolem nebeského trůnu. Nejprve se Beránkovi klaní čtyři nebeské 

bytosti i 24 presbyterů. O nich jsme si v minulém kázání na Zjevení 

řekli, že zřejmě zastupují 12 pokolení Izraele a 12 apoštolů 

křesťanské církve. Zástupci Božího lidu Beránkovi ke  cti a chvále 

hrají na strunné nástroje, pálí vonné kadidlo a zpívají novou píseň. A 

ta nová píseň je o tom, co pro ně Beránek vykonal. Chválí ho za 

jeho oběť. Za to, že je svou krví vykoupil z moci a závislosti na 

pozemských vládcích. Jsou tak zachráněni a svobodni. A co víc: 

učinil z nich kněze a krále. Co to znamená? Mají prostě podíl na 

Beránkově vládě, která v dějinách vítězí. Na zemi se o tom ještě 

neví, ale v nebi je to zcela zřetelné. 
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 A k nebeské liturgii se přidávají v druhém kruhu další; 

tentokrát andělé. A nebešťanů je nesčíslné množství. Jsou jich 

miliony a miliardy. A všíchni zpívají o tom, čeho je Beránek hoden. 

Co si zaslouží. Jsou to všechno vzácné a vážené hodnoty: moc, 

bohatství, moudrost, síla, čest, sláva a požehnání. A v tom třetím, 

největším kruhu, je všechno stvoření. Vše, co je na nebi, na zemi, pod 

zemí i v moři. Všechno chválí Sedícího na trůnu a Beránka: 

„Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na 

věky věků.“  
 Skoro to vypadá jako výzva. Totiž abychom se připojili k této 

bohoslužbě a k tomuto chvalozpěvu společným Amen. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


