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Zjevení 5 

 

Naše starosti snadno vyplní náš obzor. Jakoby kromě nich ani neexistovalo nic 

jiného. I naše přítomné úkoly - ať velké nebo malé - nás mohou zaměstnat 

natolik, že pozapomeneme na Boha. Pozapomeneme, že skutečnost je mnohem 

víc, než co vidíme kolem sebe. Jan se nacházel na ostrově Patmos. Byl zde ve 

vyhnanství, protože byl věrný Ježíši Kristu (Zj 1, 9). Ale právě tam prožil 

zvláštní setkání se Vzkříšeným (Zj 1, 9 – 20). Později byl ve vidění uveden 

přímo do nebe, do Boží přítomnosti (Zj 4). Viděl, že Bůh sedí na nebeském 

trůnu. Kolem trůnu bylo 24 starců a také podivné čtyři bytosti, které dnem i nocí 

uctívají Boha. Bůh dal Janovi uvidět, že skutečnost nejsou jen lidským okem 

viditelné okolnosti – problémy a hrozby. Stejně skutečné je, že Bůh sedí na svém 

trůnu. Bůh vládne. Nic se mu nevymklo z rukou. Platí to i nyní. Platí to i o 

našem životě a současném světě. Jan ale viděl ještě mnohem víc.  

 

V ruce sedícího na trůnu uviděl Jan knihu - svitek. Svitek byl úplně popsaný. A 

byl také zapečetěn sedmi pečetěmi. Číslo sedm se v knize Zjevení objevuje 

často. Symbolizuje dokonalost či úplnost. Svitek byl tedy dokonale zapečetěný a 

uzavřený. Představuje Boží plán se světem. Představuje celkový osud světa. 

Představuje všechny věci, které Bůh předpověděl už skrze starozákonní proroky. 

Jedním z nich byl například prorok Daniel (srov. Da 7, 13 a 14; Da 12, 4. 9). 

Proroci v podstatě předpovídali, že Bůh napraví všechny věci. Bůh zjedná na 

světě spravedlnost. Zřídí své spravedlivé království, které bude trvat na věky 

věků. To všechno představuje kniha v Boží ruce.  

 Mocný anděl vyslovuje otázku: „ Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit 

její pečetě? “ (verš 2) Kdo může být Božím jednatelem v uskutečnění jeho plánu 

se světem? Kdo je schopen a oprávněn k tomu, aby dal všechny věci do 

pořádku? Anděl prohledal všechno. Světem viditelným i neviditelným zněla jeho 

otázka. A my se k němu v jeho tázání můžeme přidat. Kdo dá svět do pořádku? 

Kdo dokáže zjednat spravedlnost - narovnat, co je křivé? Kdo zajistí světový 

mír? Snad nějaká významná osobnost, mezinárodní organizace jako OSN, nebo 

mocný stát jako je USA? Vyřeší to nějaká filozofie nebo náboženství? Anděl 

nenašel nikoho, kdo se úkolu mohl ujmout. Nikdo nebyl hoden. 

 Jan ve svém vidění pláče. Na chvíli to vypadá beznadějně. To se snad ty 

nádherné Boží plány nikdy neuskuteční? I my si někdy popláčeme, když nám 

připadá, že Bůh nedělá tolik, kolik by dělat mohl. V našem životě. V církvi. Ve 

světě. Jeden z 24 starších však k Janovi přišel a potěšil ho. Není důvod k 

zoufalství: „ … zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; … “ (verš 5) 

Pán Ježíš Kristus! On zvítězil. A to ho opravňuje k tomu, aby rozlomil pečetě 
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knihy, aby uvedl do pohybu uskutečňování Božích plánů se světem. On 

uskuteční Boží záměry - ve světě i v našich životech. 

 

Koho však Jan spatřil? Neuviděl ohlášeného lva, ani mocně vyhlížející 

královskou postavu. Viděl beránka obětovaného (doslova „ poraženého, zabitého 

“ – v. 6). To nám připomíná, jak Ježíš zvítězil. Ježíš zvítězil svou smrtí na kříži. 

Vládcové tohoto světa mnohdy vítězili tak, že ničili své nepřátele, prolévali 

jejich krev. Ježíš zvítězil tím, že zmařil sám sebe. Prolil svoji krev. Obraz 

beránka nám také připomíná myšlenku oběti. Ježíš byl obětí Bohu za hříchy nás 

lidí. Zaplatil, aby nám Bůh mohl spravedlivě odpustit. Zaplatil, abychom mohli 

být spravedliví a čistí. Zaplatil, abychom mohli být Božím královstvím, 

abychom mohli být kněžími, kteří sami sebe dávají Bohu jako oběť (srov. Ř 12, 

1n). Zaplatil, abychom mohli spolu s ním navěky kralovat.  

 Sedm rohů a sedm očí Beránka zde slouží jako výmluvné obrazy. Rohy 

jsou symbolem moci. Sedm rohů znamená dokonalou moc. Beránek má tedy 

neomezenou moc. Sedm očí znamená vševědoucnost a moudrost. Nepotřebuje, 

aby mu někdo podával informace, sám všemu nejlépe rozumí. Skrze Ducha 

svatého je přítomen na každém místě, takže se k němu na každém místě může 

člověk obrátit. To je ten pravý král. Jeho moc platí i pro naše životy. Jeho moc 

stačí na to, abychom byli proměněni. On nám rozumí lépe, než my rozumíme 

sami sobě. Položil za nás život, abychom mohli být součástí slavného Božího 

království. 

 

Uctívání Beránka propuklo už ve chvíli, kdy vzal z rukou sedícího na trůnu 

zapečetěný svitek. Postupně však nabíralo na síle. Jan slyšel, jak Ježíše uctívá 

celé stvoření. Beránek je uctíván společně s tím, kdo sedí na trůnu. Patří mu 

stejná úcta jako Bohu. „ Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou 

Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě 

ani Otce, který ho poslal. “ (Jan 5, 22n) Není možné opravdu uctívat Boha, 

pokud nectíme jeho Syna - Ježíše Krista. Máme Kristu naprosto důvěřovat. 

Máme ho následovat. Dávat se mu cele k dispozici, aby skrze nás mohl mluvit k 

lidem a pomáhat jim. Jemu náleží i chvála z našich rtů v modlitbách a písních.  

 Zatím uznávají Ježíšovo panství jen někteří. Přijde však chvíle, kdy je 

budou muset uznat všichni, ať se jim to bude líbit nebo ne (srov. F 2, 10). Co 

bude ta chvíle znamenat pro nás? Dnes by se někdo mohl rozhodnout, že Ježíše 

uzná za svého Pána. Dnes může někdo modlitbou pozvat Ježíše, aby se stal 

králem i v jeho životě! 
 


