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Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na 
vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl 
zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš 
a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je 
dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden 
Eliášovi.“ Nevěděl, co by řekl; tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z 
oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ Když 
se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše 
samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu 
nevypravovali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je 
zaujalo a společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. 
 
 
Byl jeden mnich, který byl zbožný a moudrý. K jeho velkému věhlasu ale zejména 
napomohla pověst, že na každou otázku dokáže dát odpověď. Jeden dvořan 
z královy družiny se to dozvěděl a chlubil se před ostatními, že položí mnichovi 
takovou otázku, na kterou určitě neodpoví. Když král navštívil klášter, zeptal se  
dvořan mnicha takto: Co právě teď v tuto chvíli dělá Bůh? Mnich se na něj podíval 
a odpověděl: Dělá toto: Pyšné ponižuje a pokorné pozvedá. Dvořan zrozpačitěl a 
ostatní se mu vysmáli. Tak došlo díky jedné odpovědi k proměně. Pyšný neponížil 
mnicha, ale sám se dočkal výsměchu.  
     I v dnešním evangeliu jsme četli o proměně, a to Krista před očima učedníků. 
Jaká to byla proměna? Jistě ne tak veliká, aby ho jeho blízcí vůbec nepoznali. Jeho 
tvář zářila jako slunce a jeho šaty byly bílé jako sníh. Proměnilo se jakoby světlo. 
Apoštolové viděli téhož Krista, kterého znali z denního styku, ale viděli ho v jiném 
světle. Pro nás je dnes světlo vnějším zdrojem energie, které osvěcuje předměty, 
prostory, chodby. Dříve se však často mluvilo o světle očí, to je o schopnosti vidět. 
Apoštolové dostali novou schopnost vidět. Doposud viděli Krista jako člověka, 
nyní ho na okamžik zahlédli v plné slávě, jako Syna Božího.  
     Jsme zvyklí tvrdit, že je pravda to, co jsme viděli na vlastní oči. Věříme svým 
smyslům. Zapomínáme přitom, že i oči se mohou mýlit a měly by se opravovat, 
protože podléhají iluzi. Hůl ponořená do vody se jeví zkřivená. Ale úsudkem tento 
smyslový klam opravujeme. Víme, že je rovná. Vidíme slunce přibližně stejně 
velké jako měsíc, ale už jsme se dávno naučili, že je ve skutečnosti nesmírně větší. 
I o lidech a jejich mravních hodnotách mohou smysly klamat. Oči vidí nevinnou 
tvářičku, ale za tou se může skrývat věrolomnost, nebo naopak za nevzhledným 
zevnějškem je geniální a čestná duše, která může zachránit svět. I úsudek však 
může klamat. Kolik lidí má schopnost objektivního úsudku? Takoví se většinou 
všech soudů zdržují, neboť vědí, že člověk je veliké tajemství, kterým se nesnadno 
proniká. 
     Ještě větší tajemství je Kristus. Apoštolové ho znali, ale co pomohlo vnější 
pozorování? Málo. Usuzovali a porozuměli, že tu jde o někoho velikého, který 
přesahuje míru ostatních lidí. K tomu však, aby ho viděli a poznali jako Božího 
Syna, jim musel Bůh otevřít nové oči, dát jim nové světlo. 



     Toto nové světlo, světlo Kristovo mění všechny proporce a velikosti. 
Smyslovýma očima pozorujeme v přírodě obrovské hory a nepatrné lidi ve 
srovnání s nimi. V duchovním světle se svět jeví jinak. Veliký je v Božích očích 
člověk, země mu slouží jenom za podnoží.  
     Světlo osvěcuje ty, kteří byli dlouho ve tmě. Tím více oslnilo apoštoly nové 
vzešlé světlo Kristovo. Podle Písma je víra začátek budoucího vidění. Učí nás vyjít 
z temnoty, žasnout a vidět svět a všechno kolem nás v nových nečekaných 
proporcích. Věřící pak může za malé považovat to, co se jiným jeví jako důležité a 
naopak vidí veliké to, co jiní podceňují. K tomuto převrácení, proměně hodnot 
vybízí doba pokání a postu. Obraťte se, změňte smýšlení, hlásá Jan Křtitel i Ježíš. V 
modlitbě máme získat nové oči a ve světle toho nového vidění se nám může jevit 
svět proměněný. Bůh koná, pyšné poníží a pokorné pozvedá. Proměnit svět k 
lepšímu je touha všech géniů a reformátorů. Křesťané by ale měli pochopit a 
uvěřit, že tato proměna začíná zevnitř, světlem v každém z nás, které nám 
Kristus chce dát.  
 

Pane Ježíši Kriste, tvá moc nikdy nepomine, tvá krása nikdy nevybledne – dej 
nám zahlédnout paprsek své slávy. Ty, který žiješ a vládneš navěky. Amen. 
 


