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Biblické texty: 
 
Exodus 24, 12-18:  Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti 
kamenné desky – zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval.“ I povstal Mojžíš a Jozue, 
který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl: „Zůstaňte zde, dokud se k vám 
nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chúr. Kdo něco má, ať se obrací na ně.“ Mojžíš tedy vystoupil na 
horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest 
dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila 
pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. 
Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí. 
 

   2. List Petrův 1, 16-21:  Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a  
   slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce 
   čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem 
   nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. 
   Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném 
   místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především  
   vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo  
   vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. 
 

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. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: 
„Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“ 

 

Proměnění na hoře 
Přestože se dnes loučíme s Aničkou Macháčkovou a přepadá nás smutek nad ztrátou pokorného, 
nenápadného, pracovitého, laskavého, věřícího člověka, zaznívá k nám z Božího slova, z Bible 
radostná zpráva, rada pro život a směrovka k životu v Božím království. Věřím, že tam Aničku 
vyprovázíme také my, dnes tu shromáždění.   
Evangelium = radostná zpráva, tóra = rada, naučení, Zákon – směrovky ke svobodě 

 
   Jak rozumět dnešnímu podivnému čtení? Co jím chtěl autor vyjádřit? Matouš psal v 80tých letech,  
   kdy ještě žily vzpomínky na Ježíše, který chodil po Palestině, ale současně se snažil zasadit již  
   povelikonoční události. Jde o to vidět Ježíše v naprosto nové roli, je potvrzen jako Boží Syn. Nedívat   
   se na něj jen jako na člověka, ale vidět jej novýma očima, Božíma očima.  
 
  Příběh popisuje událost, která tehdejším židovským současníkům připomínala jinou událost, která   
  se už někdy v minulosti stala. Mojžíš je v ní (naše první čtení) potvrzen jako ten, kdo přináší Zákon  
  (Desatero), Ježíš přináší Nový zákon. Slova „Toto je můj milovaný Syn“ znali Židé z Žalmu 2. Slyšel je 
  Ježíš při křtu v Jordánu.  



  Ježíšovo okolí spojovalo s Ježíšem velké naděje a přáli si, aby se to nějak ověřilo, potvrdilo, že je tím  
  výjimečným Zachráncem.  
  Jas, běloba je znamení blízkosti Boží, zář je spojena ale také s bázní před Bohem.  
 
  Mojžíš a Eliáš – vynikající postavy SZ. Proč jsou tam? Ranná církev měla na mysli, že v Ježíšově 
  životě se naplnilo to zásadní, o čem mluví Starý zákon. Přišel Mesiáš, ale přece jen jiný, než bylo  
  všeobecně očekáváno. Ježíš je Mesiášem, Božím Synem, ale jeho moc se prosazuje současně krásou i  
  utrpením, smrtí i vítězstvím. Dnes jsme četli o té moci, záři, bělosti a jasu. 
  
  Nelze porozumět Ježíši (jeho učení, poslání, jednání), aniž bychom znali jeho závěr a to, co se událo  
  po jeho smrti - vzkříšení. Křesťané věří, že Bůh je Bohem, který křísí mrtvé, je to jeho trvalá  
  vlastnost, řekla bych. 
  
  Člověk jde celým svým životem vstříct setkání, které má povahu zhodnocení celého jeho života.  
  Jde v něm o uchování života v jakési pevné souvislosti s ostatními životy a v pohledu Božím.  
  Kde bude uchována naše skutečnost, až my zemřeme, jedině v paměti Boží. Ta paměť je tak mocná,  
  že dává novou existenci, kterou my neumíme nazvat jinak než věčný život, jakkoli to neznamená žít  
  věčně.  
 

Také jste zažili okamžiky, že jste přišli někam, třeba na paseku v lese, na vrchol hory, mezi lidi, kde 
je vám opravdu dobře, takže si přejete, aby ten okamžik trval co nejdéle? To byl asi pocit Petra, 
Jakuba a Jana, že Petr navrhnul postavit stany a zůstat tam co nejdéle. Já sama jsem na návštěvě u 
Aničky zůstávala vždycky déle, než bylo domluveno. Bylo mi u ní dobře.  
Její život je uchován v Boží paměti a věřím, že i ona nyní bude prožívat setkání a proměnění a patřit 
na Ježíše tváří v tvář, žít novou existenci. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


