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Matouš 17,1-9  

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou 

horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho 

šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.  Nato 

promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš -li, udělám tu tři stany, 

jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je 

zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; 

toho poslouchejte.“ Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.  Ale Ježíš 

přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“  Oni pozvedli oči a neviděli už 

nikoho jiného než Ježíše samotného.  

Ještě jim to asi vrtalo hlavou. Jak Ježíš před týdnem mluvil o cestě kříže, na které má mít podíl 

každý, kdo chce jít za ním. Ale taky o tom, že až přijde Syn člověka v slávě svého Otce, odplatí 

každému podle jeho jednání. Ještě jim to asi vrtalo hlavou, když  je - Petra, Jakuba a Jana - vzal 

Ježíš na vysokou horu. Možná si cestou vzpomněli, jak jim  vyprávěl, že ho na takovou horu vyvedl 

na samém začátku po křtu ďábel. Ukázal mu najednou všechnu politickou moc nad světem a slávu 

a řekl mu: to všechno ti dám, když se mi budeš klanět. A na jiné hoře -  pamatujete? - proslovil 

svoje programové kázání: Blaze vám, chudí duchem, plačící, tiší, milosrdní… blaze vám.  Na hoře 

dá se už od dob Mojžíše čekat Boží zjevení. 

 

Na té hoře -  svědčí později Petr – byl tenkrát Ježíš náhle úplně jiný. Tak jsme ho dosud neznali a 

nespatřili. Ne, nedá se to vypovědět, a tak se musíte spokojit s tím, že jeho tvář byla plná jasu a taky 

jeho oděv zářil bělostně. Tíživé myšlenky byly najednou ty tam, jak jsme byli v tom jeho jasu. 

Jakoby Hospodin sám nad námi rozjasnil svou tvář a až nás oslnil nebývale svou milostí a slávou, 

takový byl najednou Ježíš. Ano, ten, který před pár dny mluvil o utrpení, smrti a vzkříšení, které ho 

čekají v Jeruzalémě.  

 

A najednou si učedníci uvědomili, že tam nejsou s Ježíšem sami. Ale vždyť to je přece Mojžíš a 

Eliáš! A rozmlouvají s Ježíšem.  Ale proč právě Mojžíš a Eliáš?  Co mají tihle tři společného? 

 Třeba to, že všichni dostali těžký úkol: nasadit se pro osvobození Božího lidu. Mojžíš i 

Elijáš měli své vrcholné chvíle, ale taky museli snášet těžká protivenství a prožívali chvíle bolestné 

samoty. I o tom si s nimi měl Ježíš co vykládat. A pak, hlavně: Mojžíš i Elijáš měli podivný závěr. 

První zemřel na hranicích zaslíbené země a jeho hrob se nenašel. A druhý byl na vrcholu odsud 

vzat. Zmizel. Povídá se, že byl vzat v ohnivém voze přímo k Bohu a tak taky nemá hrob. Tak možná 

právě ten paradoxní závěr mohl být předmětem jejich rozhovoru s Ježíšem. Lukáš to pro jistotu řekl 

jasně, že s Ježíšem mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Ale ještě je tu jedno o 

čem Mojžíš a Elijáš s Ježíšem mohli rozmlouvat. Tím jak skončili, něco nedokončili. Ještě mají 

přijít, a doříct to, dokončit to. Ještě se na ně čeká.  

 Každopádně: tyhle náznaky nám stačí. Abychom pochopili, že Ježíš si tu křížovou cestu 

nerozmyslí. Ani jako v té chvíli oslnivý Pán. Ke slávě syna Božího vede cesta kříže.  

 

A pak se zval Petr. Nedokázal jen přihlížet a naslouchat. Jsme tu taky přece k něčemu! Tak jako 

my někdy: Ještě jsem tu já! Jsem tu přece k něčemu! Petr řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme 

zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi“.  

Kraličtí k tomu mají kořeněnou poznámku: radosti a slávy nebeské částku zjevenou sobě 

zachutnav, a co mluví, nic nevěděv.  Ale to přece naznačuje, že církev vyrůstá z toho, co přesahuje 

naše chápání. Nikoli z lidského porozumění, nýbrž ze zjevení Boží milosti a slávy na Ježíši. 

Petr nevěděl, co si s tím mimořádným zjevením Ježíšovy slávy počít, a tak je chtěl aspoň na 

čas zadržet. Naivně - pod stánky z větví.  



Co je zřejmě za tou Petrovou reakcí, napovídají souvislosti toho příběhu. Petr vyznal Ježíše jako 

Mesiáše, syna Boha živého. Ale nemohl se smířit s tím, že má Ježíš  trpět a být zabit a třetího dne 

vzkříšen.  Proto když pak na hoře spatřil Ježíše oslaveného, přes všechno nechápání to muselo 

vyhovovat jeho myšlení. Ano, Pane, tak to má být. Tak se mi líbíš. Při tom zůstaňme. Zůstaňme 

tady, kde je to jasné, a nevracejme se zpět do té bídy dole, do toho lidského zmatku, a do těch 

temných věcí, o nichž jsi mluvil. Tady je nám s tebou dobře. Kraličtí k tomu poznamenávají: 

korunován prvé chtěl býti, nežli bojovati. Petrovi ani nám se nechce zpátky do následování Ježíše, 

které znamená, zapírat sama sebe a nést svůj kříž. Ale to je zřejmě ten nejhlubší důvod, proč vzal 

Ježíš Petra a další dva s sebou na horu, kde jim dal spatřit svou oslavenou tvář. A proč taky my o 

tom máme slyšet.  Našel jsem k tomu kdysi výstižný verš: Když vzhůru k nebesům chceš vyvést 

kroky své, pak musíš přidržet se cesty křížové. 

 

Petr ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: “To jest můj 

milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte“. Laskavě, ale jednoznačně dává Bůh 

uslyšet, že Ježíšova cesta, je jeho cesta.  Lidé si o Ježíši myslí své. Mnohým dnes je lhostejný. I ti 

nejbližší mu často nerozumějí a těžko přijímají jeho cestu. Ale Bůh v něm má zalíbení. Líbí se mu 

vše, co Ježíš mluví i dělá, jakou cestu volí. A to je pro nás rozhodující. 

 

Proto: toho poslouchejte. Poslušnost se dnes nenosí. Ani nám není blízká.  O poslušnosti Ježíše 

Krista se dnes už ani v církvi moc nemluví. A přece, právě to z hory Ježíšovy proměny i my slyšíme: 

toho poslouchejte.  

Co to i pro nás může znamenat? Věřte a držte se toho, že mezi všemi Božími posly je právě 

tenhle Ježíš milovaným a vyvoleným Božím synem. Vyvoleným prostředníkem spásy, 

velvyslancem Božích záměrů a Boží vlády. Přijměte pro své jednání jeho měřítka. Důvěřujte, že 

Ježíšova cesta, která se pro lásku k Bohu a k druhým nevyhýbá utrpení a ponížení, je Boží cesta a 

má Boží budoucnost. Jeho poslouchejte.  

 

Bratři a sestry, jak právě v tom, co se děje, potřebujeme slyšet a věřit, že přece on ještě 

přijde jako Syn člověka  ve své slávě a posadí se na trůnu své slávy! Že žádná válka, bída lidí i 

národů, katastrofa ani hrozba sebezničení nebudou tím posledním a rozhodujícím v dějinách lidí. 

Žádný tyran, ale ani žádný lidumil se neposadí na ten nejvyšší trůn, ale právě a jen on. A budou 

před něj shromážděny všechny národy. Všechny. A bude to on, kdo nakonec oddělí jedny od 

druhých. Žádné rozdíly mezi lidmi i národy, které teď vládnou a my lidé je děláme. Ani žádná 

válka, která lidi tak strašně a na dlouho odděluje. On oddělí jedny od druhých jako pastýř ovce od 

kozlů. A my jsme už hodněkrát slyšeli a dobře víme, co bude a už je jeho měřítkem. A máme-li 

jeho poslouchat, dobře nám to znovu slyšet. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne… a tak dále, 

v jaké jen všelijaké životní nouzi se člověk ocitá. Už teď hodně znamená a rozhoduje, jestli včas 

potká nějakého bližního.  

 

Ano, je to výzva pro všechny lidi. Týká se všech. A mnozí ji dnes chápou a jednají tak a dost často 

jsou nám křesťanům v tom příkladem. My ale navíc víme a věříme, že k tomu vede Kristus a že se 

v těch jednotlivých lidech v nouzi setkáváme s ním. A že až přijde ve slávě, ukáže se to pro všechny 

jako to rozhodující.  

 

K tomu slyšíme do těchto časů dvě povzbuzení. 

První je to jedinečné Boží promluvení: To je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil; toho 

poslouchejte. 

A to druhé je to od Ježíše Krista: cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně 

jste učinili. Žádný projev lidské solidarity a milosrdenství není málo! A týká se mě.         

 

Tichá chvíle 

 



Modleme se: 

Pane, radujeme se, že tvá sláva zastiňuje laskavě i naši nechápavost, že i k nám přistupuješ 

s láskou. Že nás pozvedáš svou mocí. A v poslušnosti tebe, že je za všech okolností, ta nejlepší 

cesta ke svobodě a slávě všech Božích dětí.  

 

Taky ale vyznáváme, že poslušnost nám není vlastní. Ani ta praktická každodenní poslušnost 

Tvých slov a Tvého příkladu. I my se mnohem raději hřejeme v odlescích Tvé slávy, ale vzít 

vážně Boží výzvu, abychom tě skutečně poslouchali, je nám zatěžko. Proto společně prosíme: 

Pane, smiluj se nad námi. 

 

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. 

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista… 

Amen. 

 

P: Ve jméno Krista doufáme   340,1-4.8.10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


