
Proměněni je obraz vzkříšeni 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás, ve druhou neděli postní, slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 79, 25-28) 
25 Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. 
26 Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. 
27 Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. 
28 Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech 
tvých činech. 
 
Píseň: S 278 - Prosba 
 
Modlitba: 
Chválíme tě, Pane, za každý okamžik, kdy ses plný pochopení setkal s námi v těžkých chvílích života a 
poskytl nám svou útěchu. V modlitbě zakoušíme sílu tvé lásky a uč nás modlit se za druhé a sdílet bolest 
s druhými lidmi. Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej tuto postní dobu, aby se nám stala dobou dobrého 
cvičení – cvičení ve vnitřní svobodě. Požehnej tuto postní dobu, abych se v ní dokázali odpoutat ode 
všech nezdravých návyků. Uč nás, jak se odříkáním osvobozovat od svých závislostí a jak znovu pocítit, 
že můžeme pořád ještě svobodně nakládat se sebou samým a že nemusíme být závislý na svých 
potřebách. Pane uč nás, co je velké, uč nás, co je malé. Uč nás dobrým krokům poslušnosti. Uč nás 
krokům víry. Nauč nás naslouchat Tvému hlasu a pouč nás dnes o tvém Slovu. Dnes jsme tady, abychom 
naslouchali. Ať v nás něco zemře a o Velikonocích rozkvete nový život skrze Krista, našeho Pána. Amen 
 
I. Čteni: (2Kr 2, 1-11) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme 
zapsaná ve 2. Královské 2, 1-11 
 
1 I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Elijáše ve vichru vzhůru do nebe, že Elijáš s Elíšou se právě ubírali z 
Gilgálu. 
2 Elijáš řekl Elíšovi: „Zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bét-elu.“ Elíša mu odvětil: „Jakože živ je 
Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě.“ I sestoupili do Bét-elu. 
3 Proročtí žáci, kteří byli v Bét-elu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho: „Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána 
od tebe vzhůru?“ Odvětil: „Vím to také. Mlčte!“ 
4 A Elijáš mu řekl: „Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha.“ Odvětil: „Jakože živ je 
Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě.“ I přišli do Jericha. 
5 Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu: „Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána 
od tebe vzhůru?“ Odvětil: „Vím to také. Mlčte!“ 
6 Tu mu řekl Elijáš: „Zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu.“ Odvětil: „Jakože živ je Hospodin a 
jakože živ jsi ty, neopustím tě.“ I šli oba spolu. 
7 Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim vpovzdálí; a oni oba stáli u 
Jordánu. 
8 Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. 
9 A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: „Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve, než budu od tebe vzat.“ 
Elíša řekl: „Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“ 
10 Elijáš mu řekl: „Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, 
nestane se.“ 
11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve 
vichru do nebe. 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: S 276 – Před tvou tváří Pane 
 
 
 
 
 



Kázání: (Mk 9, 2-13) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Marka 9, 2-
13. Tam čteme:   
 
2 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. 
3 Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. 
4 Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. 
5 Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi 
a jeden Eliášovi.“ 
6 Nevěděl, co by řekl; tak byli zděšeni. 
7 Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ 
8 Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. 
9 Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z 
mrtvých. 
10 To slovo je zaujalo a společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. 
11 A vyptávali se: „Proč říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?“ 
12 Řekl jim: „Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o Synu člověka, že má mnoho 
vytrpět a být v opovržení? 
13 Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo, jak je to o něm psáno.“ 

 
Milí přátelé,  
 
kráčet do kopce je náročné, když si já mám vybrat procházku nebo výlet – nesmí to být směr 

nahoru. Když kráčíme nahoru bolí nás nohy, špatně se nám dýchá a ta celá dlouhá cesta je bolestná. 
Nejraději volím cestu po rovině nebo dolu kopcem, ale ne vždy se to dá, protože náš svět není jenom 
rovná čára. A tohle to přirovnání se hodí i na náš život. Nezakoušíme jenom hezké (rovinaté) dni, nejsou 
to jenom dni rychle (z kopce), ale jsou to i dni těžké (do kopce) a dni úžasu (na kopci). Takový je život, 
pestrý a bohatý. Prostě to není jenom přímka, ale matematicky řečeno je to: sinus-kosinus tangens-
kotangens.  

 
I Ježíšovy učedníci prožívají události vzestupu, či sestupu. Učí se pochopit na své cestě, kdo to je 

ten jejích učitel, rabbi. Ne vždy chápou, ne vždy rozumí. To, co mají dělat jeho učedníci je, že mají 
poslouchat, a poslouchat znamená následovat, zakoušet moc jeho slova. A jeho slovo nás osvobozuje od 
zlého, od horečky, malomocenství. Dává nám sílu kráčet a dojít až do cíle. 

 
Možná až na hoře proměnění, na které jsme se ocitli s učedníkem Petrem, Janem a Jakubem v nás 

vyvolá otázky víry. Otázku, kdo je vlastně Ježíš? V koho věříme? A když dokážeme vystoupat nahoru, 
něco proto udělat, tak tam nám budou zjevené odpovědi. 

To, co je nyní vyhrazeno těm třem, je dar – důležitý, ale těžko přijatelný. Dar, který chce Bůh 
darovat nám všem. Epizoda má mnoho podobností s Ježíšovým křtem, kdy také hlas z nebe prohlásil, že 
Ježíš je Boží Syn. Tehdy tam Ježíšovi učedníci nebyli, nikdo nemohl tedy během první části evangelia 
vyznat jeho Boží synovství.  

 
Nyní, na začátku druhé části se zjevuje Ježíšova skrytá sláva, ale jenom třem učedníkům opět 

prostřednictvím hlasu z nebe. Scéna připomíná největší starozákonní zjevení: odehrává se na hoře v 
přítomnosti Mojžíše a Eliáše, kteří se s Bohem setkali na Sinaji (Horebu).  

Časový údaj „po šesti dnech“ (9,2) zřejmě naráží na Ex 24,16, kde oblak pokrýval Sinaj šest dní a 
sedmého dne Hospodin mluví k Mojžíšovi. V sedmi den také nastává konec stvoření a Boží 
odpočinek. To, co se odehraje zde na hoře proměnění, bude souviset s rozhovorem, který se konal oněch 
šest dnů. Otázky jako: Za koho mne považují lidé? Za koho mne považujete vy, moji učedníci? Mohli 
bychom to jednoduše vyjádřit, tak, že po šesti dnech se k otázkám vysloví i samotný Hospodin. Dal chvíli 
čas, trvalo to šest dní, ale pak se ozval.  

 
Ježíš vezme tři učedníky, putuje s nimi šest dni a vezme je na vysokou horu. Favoriti hory jsou 

Tábor nebo Hermon. Mojžíš a Eliáš byli na hoře Sinaj. Eliáš putoval na horu 40 dní a 40 nocí, Mojžíš 
dokonce 40 let. Tato zkušenost s horami nás přivádí k setkání s Božím světem. Hora jako místo samoty, 
důvěrnosti a zjevení. Hora jako blízkost nebe. Hora kde se nachází čerstvý vzduch, samota, ticho, klid, 
mlčení – to vyhledáváme právě ve chvílích, kdy jsme na pokraji zhroucení, kdy na nás všechno padá, kdy 



už máme všeho dost. I dnes bychom našli mnoho lidí na Cínovci, Komáří vížce. Lidi, kteří se snaží myslet 
na něco jiného než starosti a nemoci. Někomu stačí delší ostrá procházka, nebo jízda na kole. Jinému 
víkend na chalupě. Někomu zase půl dne u vody s rybářským prutem v ruce. Cíl je stejný: Přijít na jiné 
myšlenky. Vyčistit hlavu. Obnovit duševní i tělesné síly.  

 
Takže: Ježíš bere své učedníky na výšlap, aby přišli na jiné myšlenky, aby našli odpovědi na své 

otázky. Vzal své tři učedníky na tu horu proto, aby přijali jeho těžká slova o utrpení. Jenže na vrcholu 
hory přijde malé překvapení: Uvidí Ježíše božsky zářit. Cílem cesty tedy není vyčištění hlavy od 
starostí. Ježíš nechtěl, aby jeho učedníci přišli na jiné myšlenky. On si přál, aby přijali to, co jim sdělil.  

 
Přesně k tomu slouží bohoslužby. Přesně k tomu slouží i všechna jiná setkání křesťanů. Kostel 

jako hora proměnění. Bohoslužby jako setkání s proměnou, kde poznáváme Boha a skrze něho jsme 
sami proměněný. Přesně k tomu slouží chvíle, které strávíme s naším Pánem o samotě. Nejsou určeny k 
tomu, abychom přišli na jiné myšlenky, abychom zapomněli na všechny naše starosti. Křesťan při 
bohoslužbách neutíká před realitou všedního dne. Křesťan při bohoslužbách čerpá od Boha moudrost k 
tomu, aby správně pochopil, co se s ním a kolem něho děje.  

Veřejné bohoslužby stejně jako modlitba v pokojíčku – to nejsou lázně. To je výšlap na horu, 
cvičiště, na kterém se chystáme k dalšímu zápasu.  

 
Petr chce uchovat tento zážitek stavbou tří stanů, tak jako po zjevení Boha na Sinaji byl postaven 

stan smlouvy (Ex 25–27; 36–38). Ve skutečnosti však je ustrašen a neví, co říci (Mk 9,6), protože Boží 
sláva přesahuje všechno lidské pochopení. Snad se mu jen nechtělo zpátky dolů, do všedního světa.  

Příběh zachycuje živou, chvějící se vzpomínku Petra, když ji líčil Markovi: bělost Ježíšova oděvu, 
speciální roucho, které dostanou mučedníci a oblak, který přikryje ty tři šťastlivce svým stínem. Oblak, 
z kterého se ozve Boží hlas a dává jim odpověď na všechny jejích otázky: „Toto jest můj milovaný Syn, 
toho poslouchejte.“  To je naposledy, co Otec promluví. Odteď je Božím Slovem sám Ježíš, který jde na kříž 
a vstane z mrtvých.  

 
Tato událost na hoře nás vede k tomu, abychom se těšili na Ježíšovo vzkříšení, na slávu druhého 

příchodu. Petrova reakce nás také přiměje těšit se na život s Bohem, abychom jednou řekli: „Je dobré, 
abychom tu byli.“ V modlitbě můžeme občas odpočívat a být jen rádi, šťastní a spokojení, že můžeme být 
s Bohem, v jeho přítomnosti a v jeho lásce.  

Proměnění bylo ve prospěch učedníků, pro jejich víru a důvěru v trvalou slávu Ježíše ve špatných 
dobách. Každý z nás to může mýt stejný v modlitbě. Boží hlas se stále ozývá a zve nás, abychom 
naslouchali Ježíši.  

 
Proměněni je obraz vzkříšeni, které už působí v našem srdci během každodenního života. 

Začíná nasloucháním, které uzdravuje, naplňuje se ve křtu, který nás spojuje a završuje se v spatření 
Jeho tváře, která nabízí milost. To vše je proměnění, ne znetvoření – jehož se člověk bojí. 

 
Toto zjevení, nyní vyhrazené třem lidem, bude na Golgotě představeno všem lidem. Tehdy 

poprvé, jako ozvěna Otcova hlasu z oblaku, prohlásí jeden člověk na zemi: „Tento člověk byl opravdu Syn 
Boží“ 

AMEN 
 
Píseň: S 147 – Kdo mě z pout mých 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- 7.3.2021 – v kostele 15 lidí + bohoslužba ze záznamu od 9:30 – 3. postní neděle 
- Narozeniny slaví – sestra Jana Zahradníková, bratr Ladislav Radič a Otto Radič a sestra Jana 

Šulganová 
k narozeninám přejeme hodně Božího požehnáni 

- Vzadu na stole je na rozdání velikonoční sborový dopis, SO, kázání a obálky 
- objednali jsme knížku modliteb: Vždyť se mnou si ty... (kdo by měl zájem ať mi dá vědět) 
- budeme objednávat knížku od T. Halíka – Čas prázdných kostelů – kázání z loňského roku, když 

nastala epidemie koronaviru (kdo by měl zájem ať mi dá vědět) 
- Na prodej máme EK a NKD za 150 Kč, knížky za 4 Kč 
- Kdo má ČB objednané může zaplatit předplatné 350,- v kostele, nebo poslat na účet 
- prosíme také o příspěvek na tisk Sborových ozvěn. Příspěvky můžete posílat na sborový účet, i 

jako předplatné na 1 rok, SO vycházejí 4-5x do roka – doporučená cena 400,- 
- koncem tohoto roku vyjde nový evangelický zpěvník. Náš sbor bude objednávat několik kusu, 

kdo by však chtěl zpěvník domů, může si ho u nás objednat. Cena za kus bude 400,- nebo 500,-. 
Stejně se to týká také chorálniku. Existují 2 způsoby objednání: zapsat se do tabulky v kostele 
nebo napsat na e-mail: kitti.jana@centrum.cz 

- v pátek 5.března od 19h se uskuteční on-line mládež 
- v sobotu 13.března od 9-12h je dobrovolná akce pro mladých – vaření jídla pro lidi na ulici 
- úterý 6. dubna 2021 od 18-20h se uskuteční on-line velikonoční šachový turnaj  
- Dnešní sbírka je určená na tisk ČCE a jinou publikační činnost 

 
Neboj se, já budu s tebou. (Izajáš 43,5) 
 
Přímluvná modlitba:  
Dobrý Bože, prosíme tě za  

 nemocné kdekoliv na světě, kteří trpí doma nebo v nemocnici  
 modlíme se za všechny, kdo denně umírají, aby se setkali s Tebou, jako svým Spasitelem  
 myslíme na rodiny a blízké, kteří přišli o své milované a drahé 
 Bože, pozvedej naši klesající mysl, abychom nepropadali depresím a úzkostem 
 dej moudrost politikům, členům vlád jednotlivých států, když rozhodují o životě svých 

spoluobčanů  
 prosme o sílu ducha pro lékaře, sestry a další pracovníky zdravotnictví, kteří jsou zatíženi 

náporem pacientů. Bože, smiluj se nad námi! 
 modlíme se za děti trpící hladem a podvýživou, ohrožené nemocemi. Pomoz nám, Pane, zmírňovat 

bolest a utrpení tam, kde stačí naše síly, a svěřovat ti v modlitbě záležitosti, které sami ovlivnit 
nedokážeme 

 Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši 
společnou modlitbu: 

 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v 
nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je 
království i moc i sláva na věky. Amen                                            
 
Píseň: Do tvých starostí  
 
Posláni: (2Kor 3, 18) 
Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší 
slávě – to vše mocí Ducha Páně. 
 
Požehnáni: (Numeri 6, 24-26) 
26 Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
27 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,  
28 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Píseň: S 117 – Je stále přítomná 


