LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
29.ČÁST LUK. 9:28-36

TOHO POSLOUCHEJTE!

1) PROMĚNĚNÍ NA HOŘE

LUK.9.4-1/12

Lukáš 9:28 Asi osm dní po těchto slovech vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil
na horu, aby se pomodlil.
29 A když se modlil, vzhled jeho tváře se změnil a jeho oděv se bělostně rozzářil.
30 A hle, dva muži s ním rozmlouvali -- byli to Mojžíš a Eliáš,
31 kteří se ukázali v slávě a mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě.
32 Petr a jeho druhové byli obtíženi spánkem. Když se probudili, uviděli jeho slávu a ty
dva muže stojící s ním.
33 I stalo se, když se od něho oddělovali, že Petr řekl Ježíšovi: „Mistře, je pro nás dobré tu
být. Udělejme tři stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví.
34 Zatímco to říkal, objevil se oblak a zastiňoval je. Ulekli se, když vcházeli do oblaku.
35 A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, Vyvolený, toho poslouchejte.“
36 A když zazněl ten hlas, nalezli Ježíše samotného. Umlkli a nikomu v oněch dnech
nepověděli nic o tom, co uviděli.

2) OSM DNÍ NEBO ŠEST DNÍ ?

LUK.9.4-2/12

Lukáš 9:28 Asi osm dní po těchto slovech vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil
na horu, aby se pomodlil.
Matouš 17:1 Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl
je na vysokou horu, kde byli sami.
Marek 9:2 A po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a je jediné vyvedl
na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn.
Rozdíl je v tom, že Matouš a Marek vkládají ještě jiné události, ale Lukáš říká 8 dní od
toho, co řekl předtím (co jsme probírali minulou neděli).
Proč neuvádí to, co ostatní? Protože to, co dnes probíráme přímo navazuje na vysílání z
minulého týdne – za koho mne považujete?

3) PROČ JEN 3 UČEDNÍCI?

LUK.9.4-3/12

Lukáš 9:28 Asi osm dní po těchto slovech vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil
na horu, aby se pomodlil.
Něco důležitého zde Ježíš ukazuje, potvrzuje že je někdo výjimečný, proč ale vzal jen
Petra, Jana a Jakuba?
Bůh je suverénní a vybírá si koho chce!

Někomu dává zjevení a někomu za celý život žádná zjevení nedává.
Je to nespravedlivé? Ne!
Ef.4:7 Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. ….
….11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele,
On dává každému, ale jak on ustanovil.

4) JAKÁ HORA TO BYLA?
Lukáš 9:28 Asi osm dní po těchto slovech
vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a
vystoupil na horu, aby se pomodlil.
Nejspíše to byla hora Meiron (Har Meron),
nejvyšší hora Izraele výšky 1208m. Zajímavé
na této hoře je to, že zde pramení hodně
vodních toků. (Někteří se domnívají, že to je
hora Chermón)
Často na místech, kde se něco stane, kde
se stane zázrak, tak lidé udělají poutní místo,
svaté místo.
To může být jedním z důvodů, proč se
neuvádí jméno této hory.

LUK.9.4-4/12

Hora Har Meron, zdroj Wikipedia

6) PROČ JE VZAL S SEBOU?
Lukáš 9:28 Asi osm dní po těchto slovech vzal s sebou
Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se pomodlil.
Co bylo Božím plánem? Aby se tam vyspali na čerstvém
vzduchu? To asi ne.
Chtěl se tam s nimi modlit, ale oni neprožívali, že by bylo
tak důležité se modlit, přemohla je únava.
Spí a přitom měli být oporou pro svého vedoucího. Když
tedy spali, Nebeský Otec poslal Mojžíše a Eliáše.
Ale Ježíš vzal učedníky, aby to nesli s ním, aby nesli součást
jeho břímě, toho, co byl Ježíšův kříž, jeho úkol. Oni
nechápali důležitost chvíle.
Hora Har Meron, zdroj mapy.cz
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LUK.9.4-6/12

6) ZJEVENÍ Proměna Krista, James Tissot (1836-1902)
29 A když se modlil, vzhled jeho tváře se změnil a
jeho oděv se bělostně rozzářil.
Chtěl také jim dát zjevení, kým doopravdy je, že je
tím Mesiášem, tím Králem králů, chtěl jim ukázat Boží
království.
Takže se normálně začali modlit a protože čas plynul,
učedníci byli unavenější až usnuli.
Skrze modlitbu se mění lidská tvář, jeho tvář zářila. I
Mojžíšova tvář, když byl ještě na zemi, tak zářila.
2 Korintským 3:18 My všichni s odkrytou tváří jako v
zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme
Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od
slávy k slávě.

LUK.9.4-7A/12

7) PROBUZENÍ
32 Petr a jeho druhové byli
obtíženi spánkem. Když se
probudili, uviděli jeho slávu a ty
dva muže stojící s ním.
Musel to být pro ně šok, usnuli,
protože je únava přemohla,
ale to, co vidí, je úžasné – vidí
potvrzení toho, kým je Ježíš,
vidí jeho slávu.
Ježíše v moci viděl o mnoho let
později i Jan na ostrově
Patmos, viděl ho i prorok Izajáš.

Proměnění, Rubens 1605

7) PROBUZENÍ

LUK.9.4-7B/12

32 Petr a jeho druhové byli obtíženi spánkem.
Když se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva
muže stojící s ním. 33 I stalo se, když se od něho
oddělovali, že Petr řekl Ježíšovi: „Mistře, je pro
nás dobré tu být. Udělejme tři stánky, jeden
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Nevěděl, co mluví.
Petr, který napřed mluvil a pak přemýšlel, začal
mluvit hlouposti
-

Postavíme tři stánky (nejspíše to byl podzimní
čas Sukot)
Svým mluvením nejspíše přerušil úžasnou
chvíli (čas, kdy je lepší mlčet)
Proměnění, Carl Heinrich Bloch (1834-1890)
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8) NESROVNATELNÝ
Petrův hlavní problém, ale nebyl v tom, že
plácal hlouposti, že měl raději mlčet, ale v tom,
že dal na stejnou úroveň Krista jako Mojžíše a
Eliáše.
Pro Mojžíše a Eliáše to byla pocta, že je Bůh
přizval k tomu, aby s ním mohli mluvit před zraky
učedníků.
Takže to byla lekce pro učedníky – nesmíme ho
s nikým srovnávat.

Proměnění, Carl Heinrich Bloch (1834-1890)
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9) TOHO POSLOUCHEJTE
34 Zatímco to říkal, objevil se oblak a zastiňoval
je. Ulekli se, když vcházeli do oblaku.
35 A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn,
Vyvolený, toho poslouchejte.“
36 A když zazněl ten hlas, nalezli Ježíše
samotného. Umlkli a nikomu v oněch dnech
nepověděli nic o tom, co uviděli.
Hlas z nebe jim dal jasně najevo, že Ježíš je
jedinečný, nesrovnatelný, jen jeho máme
poslouchat.
V SZ byl oblak znázorněním Boží přítomnosti a to
se jim stalo, byli v Boží přítomnosti, Bůh se jich
dotýkal (přestože předtím spali). Pak už umlkli,
nic už neříkali.

Proměnění, Alexandr Ivanov (1806-1858)
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10) DVA SVĚDCI
Deuteronomium 18:15 Hospodin, tvůj Bůh, ti ustanoví
proroka jako jsem já ze tvého středu, ze tvých bratří. Jeho
poslouchejte.
Žalmy 2:11 Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním!
12 Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě,
jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou
všichni, kdo v něm hledají útočiště.
Mojžíš a Eliáš, tito dva svědci dávných dob, dva velikáni,
dosvědčili, kým je Ježíš.
Mojžíš jako představitel zákona
Eliáš jako zástupce proroků
Proměnění, Jordar Feodorov

11) BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
33….Udělejme tři stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a
jeden Eliášovi.“
Ani Mojžíš, ani Eliáš se učedníkům nepředstavili, a přesto Petr
naprosto jistě věděl, kdo jsou. Nikdy v životě se s nimi
nesetkal, nebyli ani vyobrazováni, Židé to nedělali.
Jak to mohl vědět, kdo jsou.
V Božím království totiž budeme vědět věci, o kterých dnes
nemáme ani tušení. Dnes existuje duchovní dar poznání, že
nám dává Bůh vhled do věcí, ale v Božím království to bude
přirozené.

Proměnění, Jordar Feodorov
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11) BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
Mojžíš zemřel před tím než vstoupil do zaslíbené
země, ale zde ho vidíme živého mluvit.
Eliáš byl vzat do nebe, nezemřel, byl ale
proměněn.
Je zde zjeveno, jak bude vypadat Boží Království:

-

Ježíš jako vládce bude zářit jako slunce,
oblečen ve slávu
Budou tam lidé, kteří vejdou skrze smrt (Mojžíš)
Budou tam lidé, kteří budou jen proměněni
bez smrti (Eliáš)
Budou tam také lidé, kteří nebudou
proměněni, ale uvidí Boží slávu.

LUK.9.4-11B/12

Proměnění Krista, Francesco
Zuccarelli, 1788
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12) HLAS Z NEBE
2 Petrův 1:16 Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené
báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem
Proměnění Krista, Francesco
našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali
očitými svědky jeho velebnosti. 17 On přijal od Boha Zuccarelli, 1788
Otce čest a slávu, když k němu z velebné slávy zazněl
takovýto hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem
nalezl zalíbení.‘ 18 A tento hlas, který zazněl z nebe,
jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na té svaté hoře.
19 A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře
činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném
místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde
ve vašich srdcích. 20 Toto především vězte, že žádné
proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu.
21 Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské
vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé
poslaní od Boha.

