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Jediný chrám Nejvyššího 
Jediný chrám Nejvyššího (JCHN) je sedmým sloupem Řádu ochránců Boží vůle na Zemi. Je 
projevem vůle Boha Trojjediného, který si žádá pouze jediný chrám na Zemi. 

 

Cesta Řádu ochránců Boží vůle na Zemi vykazuje tři vývojové úseky. 

 

První úsek: se vyznačuje vypracováním a rozšiřováním Sloupů Řádu včetně všech 
odvolávek a dodatků. 

Druhý úsek: začíná výstavbou Řádového domova, který bude dočasně plnit všechny 
potřeby Řádu v této době. 

Třetí úsek: nastává výstavbou „Jediného chrámu Nejvyššího“. Tím obdrží sedmý sloup 
Řádu svoji podobu a vývojová cesta Řádu své vyvrcholení. 

 

Základ tohoto chrámu má tvar řádové hvězdy, jejíž jeden cíp směřuje k východu. Střed 
hvězdy tvoří pravidelný šestihran, na jehož obvodu je šest traktů ve tvaru rovnostranných 
trojúhelníků. Každá strana šestihranu i traktů měří 49 metrů. Oba přední boční trakty a střední 
zadní trakt jsou vysoké 21 metrů a nesou trojhranné sedmipatrové věže o celkové výšce 49 
metrů. Přední střední trakt je vysoký 28 metrů, v přízemí má hlavní vchody do chrámu, 
v nejvyšším patře se nachází kůr s mohutnými varhany a s prostorem pro hudebníky 
a zpěváky. Zadní boční trakty nemají nadstavbu a jsou 21 metrů vysoké. Nad předním traktem 
budovy je umístěn znak Řádu o průměru 21 metrů. Jinak má celá stavba jednoduchý a hladký 
zevnějšek, bez zbytečných přídavků a okras. 
Jediný chrám Nejvyššího se podle účelu dělí na chrámový prostor, obřadní prostor a pracovní 
prostory. 

Chrámový prostor 
Chrámový prostor zaujímá střední šestihrannou část chrámu a část předních tří traktů. Jeho 
strany se sbíhají do zadního traktu budovy, který tvoří obřadní prostor, takže je na něj dobře 
vidět z každého místa chrámového prostoru. Zde a na galeriích se nachází 6200 sedadel pro 
návštěvníky chrámu. Na stěnách sbíhajících se k obřadnímu prostoru jsou v nadlidské 
velikosti symbolicky vyobrazeny dvě bytosti z Nejvyššího sboru, jiných obrazů či soch 
v tomto chrámu není. Nad celou šířkou obřadního prostoru se rozprostírá štít Řádu ve svých 
barvách na zeleném podkladě. Tato plocha stále září denním či umělým světlem. 

Obřadní prostor 
Obřadní prostor v traktu budovy, směřující k východu, je rozdělen na tři stupně. První stupeň 
je tvořen plochou před schody obřadního prostoru, která je od chrámového prostoru oddělena 
klekátky pro přítomné. Na obou stranách prvního stupně jsou obřadní stolice. Ke druhému 
stupni vede 35 schodů, na jehož jedné straně se nachází obřadní stolice se zařízením pro 
vyvolání Vůně libé Pánu a na druhé straně očistný stůl. Po obou stranách jsou odnímatelná 
sedadla. Dalších 14 schodů vede ke třetímu a nejvyššímu stupni obřadního prostoru, v jehož 
středu se nachází obětní stolice a vedle ní velký trojramenný svícen. V pozadí a po stranách 
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obřadního prostoru je sedm sloupů s profilem řádové hvězdy v obloukovitém uspořádání a za 
nimi je modrý závěs, který obřadní prostor uzavírá. 

Pracovní prostory 
Všechny ostatní místnosti, mimo chrámový a obřadní prostor, slouží jako pracovní prostory, 
jednak k údržbě a provozu chrámu, jednak pro studijní a řídící činnost společných orgánů 
Řádu. 

– – – – – – – 

 


