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Nebo ako prespevovanie Bohu – nie je to desná vízia? Alebo nie? Čo nám tento obraz odovzdáva? 

V minulosti sa často hovorievalo, že v Nebi budeme už len stále 
spievať dookola Bohu na slávu a chválu... Je to nakoniec obraz, 
ktorý nachádzame už v Zjavení, napríklad: „A každá z týchto 
štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i znútra boli plné očí a vo 
dne v noci bez prestania volali: "Svätý, svätý, svätý Pán Boh 
všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!"  9 A vždy, keď tie 
bytosti vzdali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Žijúcemu na 
veky vekov,  10 padli dvadsiati štyria starci pred Sediacim na tróne, 
klaňali sa Žijúcemu na veky vekov, hádzali svoje vence pred trón a 
volali:  11 "Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, 
lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené."  (Zjv 
4,8-11 SSV). Pre mnohých je predstava Neba ako večného spieva-
nia Pánu Bohu v nejakom „chóre svätých“ riadne desivá... Samo-
zrejme, bolo by smiešne a vskutku desivé, keby sme ju brali do-
slovne. Je to obraz, mocný symbol – čo nám ale onen symbol 
sprostredkováva? 

John Ronaled Reuel Tolkien v Hudbe Ainúr tiež popisuje Nebo v 
kategóriách hudby. Započúvajme sa do jeho majstrovského textu! 

„Stalo se, že Ilúvatar svolal všechny Ainur a vyjevil jim mocné 
téma, rozvinul před nimi věci větší a podivuhodnější, než dosud 
zjevil; a sláva počátku toho tématu a nádhera jeho konce Ainur 
ohromila, takže se sklonili před Ilúvatarem a mlčeli. Potom jim 
Ilúvatar řekl: »Chci, abyste nyní na téma, které jsem vám vyjevil v 
souzvuku spolu hráli Velkou hudbu. A protože jsem vás zažehl 
Nehynoucím plamenem, ukážete své síly v tom, jak to téma zkrášlí-
te: každý svými vlastními myšlenkami a nápady, bude-li chtít. Já 
však budu sedět a naslouchat a budu rád, že skrze vás procitla v 
písni velká krása.« Pak začaly hlasy Ainur, podobné harfám a 
loutnám, píšťalám a trubkám, volám a varhanám a podobné nespo-
četným sborům zpívajícím slovy, ztvárňovat Ilúvatarovo téma ve 
velkou hudbu; a vzlétl zvuk nekonečných proměnlivých melodií 
utkaných v souzvuk, který v hloubkách i výškách překračoval 
hranice slyšitelnosti, a Ilúvatarovy příbytky se naplnily, až přetéka-
ly, a hudba a ozvěna hudby vycházely do Prázdna a ono nebylo 
prázdné. Už nikdy nehráli Ainur hudbu podobnou této hudbě, ač se 
říká, že ještě větší budou hrát před Ilúvatarem sbory Ainur a 
Ilúvatarových dětí, až skončí dny.“ (Silmarillion). 

Cítime silu a vznešenosť tejto Mocnej Hudby? A cítime aj vzruše-
nie, radosť, vskutku extázu a vytrženie tých, ktorí ju hrajú, privá-
dzajú k bytiu, rozkoš z dokonalého súzvuku, harmónie a následnej 
Veľkej Krásy, ktorá cez nich spoločnými silami povstáva? Tak 
potom trochu chápeme, čo je to Nebo! 

NEBO AKO SÚZVUK S BOHOM. Predstavte si Boha ako veľké-
ho, skvelého, geniálneho huslistu. Obdivujete Ho. Chceli by ste sa 
k Nemu pridať, hrať spoločne s Ním, zažiť rozkoš z dokonalej hry a 
dokonalého porozumenia, súzvuku, dopĺňania sa v spoločnom 
duete... Ale beda, neovládate hudbu, ani žiaden nástroj! Ako by ste 
sa mohli pridať? Vari nie tak, že sa sami najprv naučíte hrať hoci aj 
na violončele? A nielen hrať, ale hrať majstrovsky? Ako sám 
Majster? Tvrdo sa vypracovať až na Jeho úroveň? Kým to neurobí-
te, bude Váš sen iba neuskutočniteľným snom... Až potom môžete 
k Nemu pristúpiť... a hrať spoločne. Zahrať vo dvojici to, čo sami 
zahrať nikdy nedokážete. Zažiť rozkoš, akú sami nikdy nezažijete: 
nielen rozkoš z vlastnej dokonalej, majstrovskej hry, ale rozkoš z 
jej zdieľania s niekým iným vo vrcholnom majstrovskom duete! 

Nebo, to je duet s Bohom. Kým k tomu príde, musíme sa najprv 
sami stať takými, ako Boh. Musíme si osvojiť Jeho Majstrovstvo 
svätosti, dokonalosti, lásky a tvorenia. Preto nám náš Otec na 
pomoc poslal Syna ako Učiteľa1 a Ducha Svätého, aby nás Jeho 
sila uschopnila niečo tak nadľudské dosiahnuť2. A potom, vo 
všetkom Bohu pripodobnení, môžeme spoločne s Ním „zaspievať“ 
ten najdokonalejší duet samého Bytia, samého Božieho Života, 
plný nevysloviteľnej rozkoše a blaženosti! 

NEBO AKO ORCHESTER. Posuňme túto predstavu ešte ďalej. 
Predstavme si Boha naozaj ako Ilúvatara, ako geniálneho sklada-
teľa (napr. ako Joea Hisaishiho, môjho obľúbeného), ktorý stvoril 
a do nôt zapísal neskutočné dielo, slávne, veľkolepé, vzrušujúce. 
Každý, kto ho bude hrať na veľkej Premiére pred miliónmi fanúši-
kov, na ten moment nikdy nezabudne!  

A tak tvrdo cvičíme – každý na svojom odlišnom nástroji, ale 
každý jedno a to isté majstrovstvo hudby a harmónie. A potom, 
keď sme konečne pripravení, majstri hodní Majstrovho Diela, 
nastúpime na pódium... zladíme si navzájom nástroje... pripravíme 
sa... a v nasledujúcich okamihoch každý vydáme zo seba ten 
najvrcholnejší výkon, ktorý by sám osebe stál za to, aby bol ako 
sólový výkon ohodnotený slávou a uznaním... a predsa je akoby 
ničím v porovnaní s tým, čo tvoríme všetci spoločne, Mocnú 
Hudbu, obrovské dielo, ktoré nás svojim majstrovstvom a svojou 
krásou unáša za hranice tohto sveta, do extázy vytrženia... 

Toto je Nebo: dokonalý súzvuk nielen nás s Bohom, ale dokonalý 
súzvuk všetkých spasených, všetkých, ktorí zvládli Majstrovstvo 
Božieho Života – a teraz ho spoločne zdieľajú v jedinom dokona-
lom, vzrušujúcom, extatickom okamihu so samotným Majstrom, 
Bohom, vďaka ktorému Dielo i Jeho Krása, Sláva a Vznešenosť 
nekonečne presahuje smrteľné sféry a vynáša tých, ktorí ho 
„hrajú“ do výšin Nestvorenej Nesmrteľnej Večnej Plnosti! Slova-
mi Písma: „Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a 
s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho 
meno a meno jeho Otca.  2 A počul som hlas z neba; bol ako hukot 
veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, 
znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách.  3 A spievali čosi 
ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred 
starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 
stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.  4 To sú tí, čo sa 
nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, 
kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a 
Baránkovi.“ (Zjv 14,1-4 SSV) 

A o tomto to je: O Nebi ako o „majstrovkej hudbe“ samého Bytia, 
samého Života, ktorú v nekonečnej rozkoši „hrajú“ so samotným 
Majstrom všetci tí, ktorí sa naučili Jeho Majstrovstvu3. A o kres-
ťanstve, ktoré nie je ničím iným, než školou, v ktorej sa učíme 
tomuto Majstrovstvu4 – aby sme na Konci prešli konkurzom a 
mohli mať účasť na Veľkej Hudbe v Orchestri Neba. Amen. 

Váš Inky 

                                                           
1 „len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8 SSV) 
2 „Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz“ (2 Kor 3,18 SSV) 
3 „Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý“ (1 Jn 3,3 
SSV); „Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on“ (1 Jn 2,6 SSV) 
4 „Napodobňujte Boha ako milované deti“ (Ef 5,1 SSV) 


