
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

23. časť 

Premenenie 

1) Cirkev Kristova, nie Petrova! 

21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a 
mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane 
z mŕtvych.  22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Nech ti je milostivý Boh, 
Pane! To sa ti nesmie stať!"  23 On sa obrátil a povedal Petrovi: "Choď mi z cesty, 
satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"  
(Mat 16:21-23 SSV) 

Od tej chvíle: „Totéž vyjádření se objevuje v Mt 4,171. Mnoho vykladačů považuje tento 
obrat v 4,17 a 16,21 za prostředek vyznačující důležité body v Matoušově osnově 
Ježíšova příběhu a určující strukturu evangelia.“2 

starší, veľkňazi a zákonníci: „Povšimněme si, že mezi Ježíšovými nepřáteli nejsou 
zmíněni farizeové. Matouš.“ 

vzal nabok: „Petr si vezme Ježíše stranou, aby h o pokáral: má ho rád a nechce ho 
pokořit v přítomnosti ostatních! Ve své náklonnosti k němu ale cítí povinnost ho 
pokárat. Jsou věci, které se neříkají ani žertem! Co je to za Mesiáše a živého Boha, když 
prohrává? T o je rouhání se Slávě (tak si to myslí Petr).“ (SF) 

dohovárať: gr. epitimao – hroziť niekomu, varovať niekoho, nariaďovať niekomu (s 
hrozbou v pozadí), „vytýkat, vyčítat, kárat.“ (SF). „Pro výraz „rozmlouvat mu to" je v 
řečtině užito stejného slova, které vyjadřuje Ježíšův postoj k démonům.“ (SF). 
Evanjelium používa toto slova v súvislosti s Ježišom napríklad: „Potom vstal, pohrozil 
vetru i moru a nastalo veľké ticho. (Mat 8:26 SSV)“; „Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z 
neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. (Mat 17:18 SSV)“, „Ježiš mu prísne 

                                           
1 „17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." (Mat 4:17 SSV)“ 
2 Ak nie je uvedené inak, sú citácie zo SP 



rozkázal: "Ml č a vyjdi z neho!" (Mar 1:25 SSV)“ či v súvislosti s učeníkmi: „Vtedy mu 
priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. 
(Mat 19:13 SSV)“, či inými ľuďmi: „Zástup ich okríkal, aby mlčali; ale oni tým väčšmi 
kričali: "Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!" (Mat 20:31 SSV)“ 

to sa ti nesmie stať: Vidieť za tým možno ani tak nie Petrovu starosť o Ježišovo 
zdravie a blaho a tak, ako skôr Petrovu starosť o svoj osud. Hneď po tom, čo Ježiš 
potvrdil seba nielen ako Mesiáša, ale aj ako Syna Boha – a Petra ustanovil za svojho 
„majordóma“ a miestodržiteľa! – Peter očakáva skvelú budúcnosť v obnovenej ríši 
Dávida kráľa, ktorú logicky očakáva a ktorá podľa neho teraz nastane. Ježišove slová 
túto víziu rúcajú a Peter, možno v mixe eufórie a náhleho strachu, robí to, čo robí: 
pokúša sa jednoducho Ježiša ovládať a manipulovať. 

satan: z aramejčiny, značí doslova „protivník“, nepriateľ. Označuje sa ním Diabol. 

pohoršenie: čiže prekážka. K tomu logicky sedí aj predchádzajúca veta „choď mi z 
cesty…“, ktorá ukazuje, že v tejto chvíli je Peter pre Ježiša takouto prekážkou na ceste. 

CIRKEV POČÚVAJÚCA 

Toto je dôležitá lekcia, ktorú v Petrovi dostáva Cirkev a ktorú formuluje v 
Katechizme katolíckej cirkvi takto: 

„Tento Učiteľský úrad však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba 
to, čo bolo odovzdané, nakoľko ho z Božieho poverenia a s pomocou Ducha 
Svätého nábožne počúva, sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného 
pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom.“ 

(KKC 86) 

• Je to Cirkev Kristova, nie Petrova! 
• Peter je skalou nie preto, že je Peter, ale preto, že počúva Božie slovo, Boží 

hlas a verne ho odovzdáva ďalej a vyznáva pred svetom. 

DO PRAXE: 

Byť kresťanom znamená v prvom rade „počúvať, čo povie Pán, Boh 
(Psa 85:9 SSV)“ a potom to čo najlepšie uskutočňovať. 

• Súčasné trendy „modernizovať Cirkev“ a „prispôsobiť ju svetu“ mnohokrát 
popierajú tento fakt a pokúšajú sa – ako predtým protestantizmus – 
„sprivatizovať“ od Boha Cirkev a začať ju viesť a stvárňovať podľa seba. 



A práve tak, ako Ježiš „poctil“ Petra titulom „prekážka“ a „protivní k“, keď sa 
pokúsil o niečo podobné, nie je tomu inak ani dnes. 

V bežnom živote jednotlivca je podobným trendom naše obľúbené „V Písme sa síce 
hovorí… Ježiš síce hovorí… ALE ja si myslím, že keď…“  atď. V tej chvíli, keď 
začneme takto uvažovať a konať, odtrhávame sa od Krista a stávame sa Jeho 
protivníkmi a prekážkami v diele Božieho Kráľovstva! 

„60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to 
môže počúvať?!" 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním 
nechodili.  (Joh 6:60.66 SSV)“ 

„30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. 
(Mat 12:30 SSV)“ 

2) Nová realita, nové ciele, nová logika 

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma.  25 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto 
stratí svoj život pre mňa, nájde ho.  26 Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a 
svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!  27 Lebo Syn človeka 
príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho 
skutkov."  (Mat 16:24-27 SSV) 

Svojim učeníkom: „Vynecháním zmínky o zástupu (Mk 8,34) Matouš vyjímá následující 
pokyny z veřejné oblasti a omezuje je na učedníky.“ 

zaprie: (gr. aparneomai) vyhlásiť že niekoho (niečo) nepoznáme, nič o tom  nevieme, 
nepriznať sa k niečomu. Nejde teda o formu „sebazáporu“, ako skôr o zanechanie seba, 
svojho „starého ja“ – porov.: „máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom 
života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,  23 a obnovovať sa duchovne 
premenou zmýšľania  (Eph 4:22-23 SSV)“ – táto veta sa dobre hodí ako komentár k 
nasledujúcim Ježišovým slovám. 

kríž : „Židé v Ježíšově době dobře znali ukřižování a není žádný průkazný důvod, proč 
by pozemský Ježíš nemohl takový výrok vyslovit. Zde není žádný odkaz na Ježíšův kříž 
(srov. Mt 16,24). Tento výrok upozorňuje na utrpení, a dokonce na bolestivou smrt jako 
součást učedníkova osudu.“ 

život: „Řecké slovo psýché je nejlépe přeložit jako „život", protože se zde předpokládá 
semitská antropologie … naznačuje, že se jedná o mučednictví, pravděpodobně má (ale) 



tento výrok širší aplikaci týkající se sebezapření a přijetí nároků týkajících se učednictví 
celým svým srdcem.“ 

stratí ho: gr. apollymi, doslova zničiť niečo, zlyhať pri úsilí o niečo, stratiť niečo, prísť 
o niečo. To isté slovo používa Ježiš aj druhý raz v obrate: „Kto stratí svoj život pre 
mňa…“ 

celý svet získal: „Tento obrat se týká přístupu k bohatství a hojnosti stvoření. Přesto to 
není totéž jako nalézt svůj život (psýché), který je mnohem cennější než všechny světské 
statky“ 

ŠOKUJÚCI BOŽÍ PLÁN 

• Apoštoli a ľudia vôbec: 
o sú sústredení na pozemský život; 
o očakávajú pozemské kráľovstvo; 
o ktoré im prinesie bohatstvo, slávu a moc; 
o ktoré si budú podľa možnosti užívať hodne dlhý a spokojný život, až do 

vysokej staroby; 
o v úcte a pevnom zdravý, samozrejme. 
o No a potom príde smrť – čo najneskôr, prirodzene! – a koniec…  
o … iste, niekedy „v budúcnosti“, na konci vekov, možno bude nejaké 

„vzkriesenie“, ale to je už mimo reálneho zámeru a záujmu človeka. Je to 
niečo, čo raz príde – asi ako zima, alebo noc, alebo dážď,… o čom človek 
vie, že to raz príde, ale nijako na tom nepracuje, ani sa na to nijako zvlášť 
nepripravuje a vychutnáva si naplno leto a jeho hojnosť, kým trvajú… 

o TO, AKÝM ČLOVEK JE, je len nástrojom dosahovania týchto cieľov: 
� NÁSILNÍCI dobýjajú kráľovstva na úkor neschopných,… 
� A UČENÍCI veria, že nasledovaním Krista získajú výhodu v podobe 

„Božej moci“, ktorá porazí ich konkurentov a ich vynesie na ich 
piedestál: „Pro něj je Bůh nejvyšší uskutečnění aspirací člověka: 
svrchovaně bohatý, všemohoucí a slavný.“ (SF) 

• JEŽIŠ predstavuje niečo úplne iné: 
o Nebeské Kráľovstvo: „Veď naša vlasť je v nebi. (Phi 3:20 SSV)“ 
o Založené na Božom živote: „Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá 

Boží život. (1Jo 5:12 SSV)“, ktorým je láska: „Otec miluje Syna a dal mu 
do rúk všetko. (Joh 3:35 SSV)“ 

o Hoci ho ochutnávame už tu, na zemi, naplno sa začína až skončením 
pozemského života: „Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. 
(Phi 1:21 SSV)“ 



o POZEMSKÝ ŽIVOT – spolu s tým, čo máme, s majetkom, s 
postavením, s vplyvom a mocou – je len NÁSTROJ na dosahovanie 
tohto nového cieľa. Jeho úlohou je byť stratený, spotrebovaný na ceste 
za týmto cieľom. 

o TO, AKÝM ČLOVEK JE, je naopak kľúčové, pretože len v 
podobnosti s Bohom je možné osvojiť si a žiť Boží život: „Každý, kto 
má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. (1Jo 3:3 SSV)“ 

A TOTO JE VÁŽNE RADIKÁLNA PREMENA: 

• Čo bolo nástrojom, stáva sa cieľom – a čo bolo cieľom, stáva sa nástrojom. 
• To, čo sme doteraz „zachraňovali“, odteraz „spotrebovávame“ až do dna, až 

do úplnej obety. A kto to neurobí – stratí opravdivý, Boží život, ktorý Ježiš 
prináša!!! 

• DOVTEDY sme sa modlili k Bohu, aby Boh chránil náš život, zdravie, 
majetok a bol tak v podstate nástrojom našej záchrany týchto vecí – ALE 
ODTERAZ vynakladáme svoj majetok, sily, postavenie, zdravie, ba aj sám 
život na službu Bohu a Boh sa stáva našim cieľom a toto ostatné púhym 
nástrojom, ktorý sa použije a potom s ľahkým srdcom zahodí… 

o „7 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu.  8 A vôbec 
všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho 
Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal 
Krista  (Phi 3:7-8 SSV)“ 

Toto nie je o nejakom „Zákone“, o tom „polepšiť sa“ v niečom. 

TO JE O ÚPLNEJ ZMENE CELÉHO 
NÁŠHO ZMYSLU ŽIVOTA, SYSTÉMU 
HODNÔT, NAŠICH TÚŽOB, CIE ĽOV, 

POSTOJOV, ÚPLNE VŠETKÉHO! 

„ I když my ho (Boha) známe, stále si do něj promítáme své tužby, protože jsou pro nás 
jistější než jakákoli pravda. Také ten, komu se dostalo Božího zjevení, je v ustavičném 
nebezpečí, že si ho zredukuje na lidskou míru (v. 13). Do našeho poznání podle Ducha 
se stále přiměšuje tolik těla! Od toho nás může osvobodit jen ustavičné setkávání se s 
evangeliem, pokud máme poctivou touhu střetnout se s Ježíšem.“ (SF) 



BOH SPLATÍ SVOJE ZÁVÄZKY… 

odplatí: odplatiť – gr. apodidomi – platiť, odmeniť, splniť si povinnosť voči niekomu.  

podľa skutkov: gr. praxis, doslova to, čo človek sústavne, vytrvalo, bežne robí. Čiže 
nie nejaké občasné výnimočné skutky, ale tá bežná životná prax, ktorú bežne a stabilne 
žijeme. Táto prax nás nakoniec spoľahlivo prezradí a usvedčí, pretože ona je 
odrazom našich skutočných túžob a toho, čo naozaj, skutočne milujeme:  

• Bojíme sa o život, o postavenie, o uznanie sveta, o zdravie, o pohodlie – a 
preto sa zdráhame nasledovať Krista a uspokojujeme sa s „plnením si 
náboženských povinností“? Potom je jasné, že po Božom kráľovstve netúžime 
a milujeme tento svet. Potom sme ale nepriateľmi Boha, ktorý nie je našim 
spasiteľom a záchrancom, ale naopak, svojim evanjeliom ohrozuje, smrteľne 
ohrozuje túto našu lásku: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je 
nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa 
nepriateľom Boha. (Jam 4:4 SSV)“ Ako by sme s Ním mohli žiť šťastne v Nebi, 
ktoré nenávidíme, s Bohom, ktorého nenávidíme, oddelení od toho, čo milujeme: 
„Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v 
Duchu Svätom. (Rom 14:17 SSV)“ a „"Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo." 
Boh však zničí jedno aj druhé. (1Co 6:13 SSV)“? 

• Alebo, naopak, radostne vynakladáme svoje peniaze, svoje sily, svoje 
postavenie, vplyv, možnosti a schopnosti, áno, aj svoje zdravie, či dokonca 
život v službe Bohu a Jeho Kráľovstvu? Potom ich zjavne milujeme – a potom 
aj Boh splní svoj záväzok! 

Grécke slovo apodidomi – platiť, odmeniť, splniť si povinnosť voči niekomu – 
vyjadruje presne toto: 

• BOH PONÚKA  svoje kráľovstvo úplne nezaslúžene, nenárokovateľne a 
zadarmo. 

• V OKAMIHU ALE, KE Ď SA NOVOU ZMLUVOU ZAVÄZUJE , že dá toto 
Kráľovstvo (čiže seba samého) každému, kto po ňom naozaj túži až na smrť, 
berie na seba záväzok aj splniť to, k čomu sa zaviazal. 

• KTO TEDA SKUTKAMI DOKÁŽE TÚTO TÚŽBU, vo či tomu si Boh splní 
túto na seba slobodne prijatú povinnosť a záväzok: a oplatí mu tým, že mu 
toto Kráľovstvo (čiže seba samého) aj naozaj daruje, nepodvedie ho, neoklame, 
ale splní svoj záväzok Zmluvy voči človekovi! 

DO PRAXE: 

• O čom svedčí Vaša životná prax? 



• Do čoho vkladáte najviac času? Peňazí? Energie? 
• Čo sa snažíte odovzdať čo najviac napríklad svojej rodine? Čo podľa Vás 

znamená „postarať sa o rodinu“ a „dať deťom to najlepšie“ a podobne? Čo pod 
tým chápete? 

• Čo považujete za úspech? Kedy by ste napríklad o svojich deťoch (o sebe, o 
priateľoch) povedali, že sa im darí a že sú úspešní? Keby čo dokázali, či získali? 

• O čom najčastejšie a najviac uvažujete a o čo ste najviac ustarostení? 
• Ktoré veci vo Vašom živote sú také, že im dávate prednosť pred všetkým 

ostatným? Keď ide o zdravie? O veľké peniaze? O majetok? Alebo o službu 
Bohu? 

• ČO (KTO) JE TEDA VAŠIM SKUTO ČNÝM BOHOM? 

3) Premenenie ako dôkaz 

28 Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna 
človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve." (Mat 16:28 SSV) 

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký 
vrch do samoty.  2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu 
zbelel ako svetlo.  3 V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.  4 Vtedy 
Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden 
tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."  5 Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z 
oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho."  
6 Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.  7 No pristúpil k nim Ježiš, dotkol 
sa ich a povedal im: "Vstaňte a nebojte sa!"  8 A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba 
Ježiša.  9 Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: "Nikomu nehovorte o tomto videní, 
kým Syn človeka nevstane z mŕtvych."  (Mat 17:1-9 SSV) 

ZAČÍNA SA DRUHÉ DEJSTVO! 

„Příběh o proměnění (17,1-8) směšuje rysy ze sinajské teofanie (Ex |24) a apokalyptická 
vidění knihy Daniel. Mezi sinajské charakteristické jznaky patří vysoká hora, časový 
údaj „po šesti dnech", Ježíšova zářící tvář (viz Ex 34,29), postava Mojžíše a světelný 
oblak. Může tu být také určitá spojitost s Mojžíšem a jeho třemi druhy (Áronem, 
Nadabem a Abihuem). Apokalyptické rysy pocházejí především z obsahu: předjímání 
Ježíšovy budoucí slávy. V apokalyptickém vidění j e vidoucímu (Daniel, Heijnoch atd.) 
dáno vidění toho, co se děje v nebi a co nastane v budoucnu.“ 



o šesť dní: „Někteří vidí v tomto časovém údaji narážku na zjevení na Sinaji (Ex 24,16) 
nebo na den vzkříšení či na svátek stánků (šest dní po Dni smíření).“ 

„Je to sedmý den, dokončení stvoření, které celé sténá a trpí porodními bolestmi s 
nadějí, že bude vysvobozeno z otroctví porušení, aby vešlo do slávy Božích synů (Řím 
8,22.21).“ (SF) – a práve v tento symbolický „siedmy deň“ zažívajú učeníci víziu 
„Božieho šabatu“, zavŕšenia sveta v Sláve. 

Petra, Jakuba a Jána: „Tito tři tvoří vnitřní kruh mezi dvanácti (viz 26,37). Byli 
prvními učedníky, které Ježíš povolal (viz 4,18-22).“ 

„Mojžíš vzal s sebou Árona, Nadaba a Abihu, a vystoupil na horu, na které Bůh zjevil 
svou slávu (Ex 24,9nn)3. Tito tři učedníci, kteří nyní slyší Otce, jak oslovuje Syna, budou 
v Getsemane slyšet Syna, jak oslovuje Otce (26, 37.39). Olivová hora a Tábor na sebe 
vzájemně odkazují…“ (SF) 

vysoký vrch: „Hory jsou obvyklým místem zjevení a teofanií (viz Mt 5,1; 28,16). 
Proměnění se tradičně klade na horu Tábor.“ – a zase je tu paralela so Sinajom. 

premenil: „Řecký výraz metemorfóthé naznačuje, že došlo ke změně „formy" Ježíše.“ 
Samotné slovo metamorfomai znamená zásadne zmeniť podobu, či dokonca samu 
podstatu niečoho, skutočne niečo pretvoriť, premeniť4, resp. stať sa úplne odlišným od 
niečoho predchádzajúceho. 

„V řečtině je sloveso metamorfústhai, což znamená změnit formu, proměnit se. V 
pohanských metamorfózách božstvo přijímá lidské tělo a lidskou podobu. Zde lidství 
přijímá božskou formu a zář: nechává prozařovat Synovu Slávu. K ní je skrze Syna 
člověka určen každý člověk.“ (SF) 

tvár… odev…: „Podle Lukáše byl vzhled Ježíšovy tváře „jiný": je to tvář Jiného (Lk 
9,29). U Matouše září jako slunce, které „od tebe, Svrchovaný, má svůj význam". Podle 
Marka 9,3 jeho šaty zbělely nadlidským způsobem, u Lk 9,29 zářily jako blesk, podle 
Matouše byly bílé jako světlo.“ (SF) 

Mojžiš a Eliáš: „Prostředník Zákona a otec proroků s ním hovoří: ne, mluví o něm, 
který je Boží slovo.“ (SF). Lukáš konkretizuje aj obsah rozhovoru: „Zjavili sa v sláve a 
hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme.“ (Luk 9:31) 

                                           
3 „9 Potom Mojžiš, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiat starších z Izraela vystúpili hore  10 a tu videli Izraelovho Boha.  
(Exo 24:9-10 SSV)“ 
4 porov.: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia 
vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rom 12:2 SSV)“ 



„Tyto dvě biblické postavy mají také apokalyptický význam, protože jejich odchod 
obklopuje tajemství a existují dohady o jejich budoucí úloze. … Dohad týkající se 
Eliášovy úlohy při příchodu Božího království vyjadřuje Mal 4,5 (= 3,23 v hebr. textu): 
„Hle, pošlu vám proroka Eliáše, dříve než přijde veliký a strašný den Hospodinův"“ 

jasný oblak: „Co se týče oblaku jako znamení Boží přítomnosti, viz Ex 16,10; 19,9; 
24,15-16; 33,9. Pokud jde o sloveso „zastínit", viz Ex 40,35. Viz též 2 Mak 2,8: „Potom 
sám Hospodin to místo ukáže a zjeví se jeho sláva i oblak, jaký se ukázal nad Mojžíšem 
(...)."“ 

Kľúčom k tomuto textu môže byť pre nás Katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý hovorí: 

KKC 556: Na začiatku verejného života je krst; na prahu Veľkej noci 
premenenie. Ježišovým krstom „bolo ohlásené tajomstvo prvého 
znovuzrodenia“: náš krst. Premenenie „je sviatosť druhého znovuzrodenia“: 
nášho vzkriesenia. Už teraz máme účasť na Pánovom zmŕtvychvstaní skrze 
Ducha Svätého, ktorý pôsobí vo sviatostiach Kristovho tela. Premenenie nám 
dáva vopred okúsiť slávny príchod Ježiša Krista, ktorý „pretvorí naše úbohé telo, 
aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu“ (Flp 3,21). Pripomína nám však aj 
to, „že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia“ (Sk 14,22).  

• DOTERAZ Ježiš Kráľovstvo ohlasoval a vysvetľoval niektoré jeho 
zákonitosti. 

• ODTERAZ ho začína uskutočňovať už naplno – sám je prvotinou, prvým z 
ľudí, ktorý ide touto cestou úplného darovania sa Otcovi v poslušnosti lásky. A 
svojich učeníkov – a cez nich aj nás – volá, aby sme ho v tomto radikálnom 
kroku nasledovali. 

DRUHÉ VEĽKÉ POTVRDENIE 

KKC 555: Ježiš na chvíľu ukazuje svoju božskú slávu, a tak potvrdzuje Petrovo 
vyznanie. Dáva aj najavo, že aby mohol vojsť „do svojej slávy“ (Lk 24,26), musí 
v Jeruzaleme prejsť cez kríž. Mojžiš a Eliáš videli Božiu slávu na vrchu; 
Zákon a Proroci predpovedali Mesiášovo umučenie. Ježišovo umučenie je 
skutočne Otcova vôľa: Syn koná ako Boží Služobník. Oblak znamená 
prítomnosť Ducha Svätého. „Zjavila sa celá Trojica: Otec v hlase, Syn v 
človekovi, Duch Svätý v jasnom oblaku“ (Sv. Tomáš Akvinský): „Premenil si sa 
na vrchu a tvoji učeníci kontemplovali tvoju slávu, Kriste, Bože, nakoľko toho 
boli schopní, aby potom, keď ťa uvidia ukrižovaného, pochopili, že tvoje 
umučenie bolo dobrovoľné, a aby ohlasovali svetu, že si naozaj odblesk Otca.“ 
(byzantská liturgia) 



• Ježiš poskytne VŠETKÝM ľuďom dôkaz a potvrdenie tohto radikálneho 
volania: svoje zmŕtvychvstanie a následne svoju prítomnosť od toho okamihu 
až podnes a až do Konca. 

• ALE TERAZ poskytuje potvrdenie trom , ktorí sú oporou zboru apoštolov, aby 
v nadchádzajúcich dňoch s vierou prijali to, čo príde – a aby v tom povzbudili 
aj ostatných: 

o „Vidinu“ príchodu Krá ľovstva v sláve; 
o A znova hlas z Neba – spolu s Eliášom a Mojžišom – potvrdzujúci nielen 

Ježiša, ale aj cestu, ktorou sa v tejto chvíli dobrovoľne vydáva! 

Učeníci tak – podobne ako kedysi Mojžiš a starší Izraela na púšti – dostávajú potvrdenie 
Krista i Jeho cesty, pre ktorú sa rozhodol. Je to Božia cesta, môžu Ho teda bez 
strachu počúvať, poslúchať a v dôvere nasledovať! 

POZOR, ONO JE TO SÚČASNE AJ POZVANIE! 

Ešte raz sa vráťme k malému intermezzu: 

4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: 
jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." 5 Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak 
a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte 
ho."   6 Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.  7 No pristúpil k nim Ježiš, 
dotkol sa ich a povedal im: "Vstaňte a nebojte sa!"  8 A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, 
iba Ježiša.  9 Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: "Nikomu nehovorte o tomto 
videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych."   

Pane: „Petr neoslovuje Ježíše titulem „Rabbi", na němž si zakládali protivníci (viz 
23,8). Ve skutečnosti takto oslovuje Ježíše Jidáš, když ho zrazuje (viz 26,25). … Místo 
„rabbi" nazývá Petr Ježíše „Pánem" či „Mistrem" (kyrie),…“ – čo zodpovedá povahe 
zjavenia. Peter, ktorý vyznal Krista ako Božieho Syna, teraz k Nemu ako k Synovi Boha 
– ako k Bohu – aj pristupuje. 

dobre je nám tu: „Petr pochopil, co je krásné! Na Synově tváři se ukazuje Původní 
krása, v které Bůh stvořil svět. Je krásné zde „být". Všude jinde je ošklivě a nemůžeme 
tam vydržet, protože nejsme to, co jsme. Člověk je viator, poutník, hledající Tvář, v jejíž 
blízkosti má jedině domov a může v ní spočinout, protože tam znovu nachází tvář svou. 
Všude jinde se cítí mimo, jako kost vymknutá z kloubu.“ (SF) 

urobíme tri stany: „Petr projevuje u Matouše větší úctu („Chceš-li") a sám chce 
postavit stany („Postavím"). Co se týče stanů, může zde být narážka na svátek stánků 
(viz Lv 23,39-43). Petr si přeje prodloužit tuto předchuť posledního času.“ 



hlas… poslúchajte ho: „Poselství, které hlas oznamuje, je stejné jako u křtu Ježíšova v 
Mt 3,17. Spojuje narážky na Mesiáše („můj Syn"; viz Žl 2,7), „milovaný" (Izák; viz Gn 
22,2) a Boží Služebník (Iz 42,1; 44,2). Matoušův přídavek „toho poslouchejte" může být 
narážkou na proroka jako Mojžíš v Dt 18,15 (,jeho budete poslouchat").“  

Slovo akuo, počúvať, môže ešte znamenať aj venovať niečomu svoju pozornosť, či 
poslúchať niekoho. 

nevideli nikoho: „Zážitek náhle skončí. Dříve než Ježíšova věčná sláva může nabýt své 
stálé formy, musí Ježíš podstoupit cestu ke kříži v Jeruzalémě.“ – dnes by sme povedali, 
že učeníci videli „demoverziu“ Kráľovstva v jeho Sláve. To naznačuje aj Matúšova 
poznámka: „Vložením slova „vidění" (horama) Matouš naznačuje vlastní výklad 
Ježíšova proměnění.“ Je to len „videnie“, predchuť niečoho, čo ešte len príde. Ale kým 
si budú môcť túto slávu naplno užiť (ako po tom túži Peter), musia toto Kráľovstvo do 
seba najprv „nainštalovať“ v jeho plnej verzii – a tou je kríž, čiže láska, prejavujúca sa 
dobrovoľnou a láskyplnou poslušnosťou Milovanému až do krajnosti, až na smrť!  

Nikomu o tom nehovorte!: „Dřív než bude Ježíš „vzkříšen z mrtvých", nemohou 
učedníci o proměnění mluvit. Sláva totiž před jeho ukřižováním zůstává skrytá (16,28), 
jako zase kříž je před vzkříšením nepochopitelný.“ (SF) Sláva aj Kríž sú nerozlučne 
spojené, jedno objasňuje a zdôvodňuje druhé: 

• Kríž má zmysel len ako cesta do Slávy; 
• Sláva zase je len a jedine ovocím lásky, idúcej až do krajnosti Kríža. 

Katechizmus komentuje toto intermezzo slovami:  

„Peter to ešte nechápal, keď zatúžil žiť s Kristom na vrchu. Zaistil ti to, Peter, po 
smrti. Teraz však on sám hovorí: Zostúp, aby si sa namáhal na zemi, aby si slúžil 
na zemi, aby si bol opovrhovaný, ukrižovaný na zemi. Život zostupuje, aby sa 
nechal zabiť. Chlieb zostupuje, aby bol hladný; Cesta zostupuje, aby sa unavila 
na ceste; Prameň zostupuje, aby bol smädný. A ty sa zdráhaš trpieť?“  

(Sv. Augustín) 

TOTO JE UŽ ÚPLNE INÝ LEVEL !  

• Napríklad milovať nepriateľov, modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú, 
odpúšťať, deliť sa,… to je ťažké.  

• Ale ísť v tom až do krajnosti, darovať sa Bohu úplne, až do dna, 
bezpodmienečne a bezvýhradne, úplne zaprieť seba, zriecť sa seba až na smrť, len 
aby sme celí a úplne patrili Jedinému a Milovanému – čo môže byť viac?! A čo 
môže byť radikálnejšie?! 



o „Cíl proměnění je: „Je dobře, že jsme tady." A princip je: „Toho 
poslouchejte!" Slovo dává formu našemu tělu. Poslouchání jeho slova je 
přijímání semene, které v nás roste a rodí nás podle svého druhu (srov. 1 
Petr 1,23), dává nám účast na božské přirozenosti (srov. 2 Petr 1,4). 
Proměnění začíná, když místo abychom přemýšleli sami o sobě a 
poslouchali sebe, posloucháme jeho a myslíme na něj. To v nás umírá 
starý člověk a rodí se člověk nový. Toto poslouchání nás od skutků těla 
převádí k ovoci Ducha (srov. Gal 5,19-22).“ (SF) 

„DRUHÉ OBRÁTENIE“ 

Toto „odtrhnutie sa od seba“ smerom k Bohu je podstatou tzv. „druhého obrátenia“, 
ktoré je začiatkom vlastného kresťanstva: 

„Druhé obrátenie je rozhodnutie k dokonalosti; je celobytostným odovzdaním 
sa; je úplným vydaním sa.“  

(Heinz Schürmann) 

„Prvé obrátenie je obrátením od hriechu do stavu milosti. Druhé obrátenie je 
obrátením odo mňa smerom k Bohu, a to v zmysle Máriinho „fiat" (staň sa ), v 
zmysle Ježišovho krstu (úplné áno k Božiemu plánu so mnou a s mojím životom).  
Tu je vyslovené naše „fiat". Úplné „áno" k tomuto Bohu mojej minulosti, 
prítomnosti i budúcnosti, a tým i úplné „áno" k môjho životu a tiež k životu 
druhých ľudí. „Pane, rob so mnou, čo ty chceš! Nech sa naplní iba tvoja vôľa.“ 
Tu nastáva obrátenie od aktivity k pasivite. Ale táto pasivita je aktívnou pasivitou. 
Je to čistá bdelá otvorenosť, kedy sa nechávam premieňať. Sám som v tejto 
otvorenosti úplne pri veci, úplne nevyhnutný a naplno bdelý. Druhé obrátenie 
patrí k základnej spiritualite Cirkvi. … Je to ten najdôležitejší krok v živote 
kresťana. Kresťanom som vlastne iba vtedy, keď som prijal toto obrátenie. Je 
mi ponúknuté v krste, ale nie je mi vnucované. Boh čaká na moje slobodné áno, 
čaká, až skutočne a poctivo akceptujem jeho plán s mojím životom. Druhé 
obrátenie je krokom do stavu konečného obrátenia. Boh sa skutočne stáva 
Pánom môjho života, jeho plány sa stávajú mojimi plánmi. Pád do ťažkého 
hriechu (do vedomého sa odlúčenia od Boha) už prakticky neprichádza do úvahy. 
Už sa uskutočnilo bezpodmienečné a nezvratné odovzdanie sa Bohu, ktorým 
začala cesta k svätosti.“  

(Hans Buob) 



ELIÁŠ UŽ PRIŠIEL… 

10 Učeníci sa ho pýtali: "Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?"  11 
On odpovedal: "Áno, Eliáš príde a všetko obnoví.  12 Ba hovorím vám, že Eliáš už 
prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn 
človeka."  13 Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.  (Mat 17:10-
13 SSV) 

Najprv musí prísť Eliáš: „Podle Mal 3,23-24 (= 4,5-6) bude Eliášův návrat 
předcházet nastávajícímu Hospodinovu dni. Ale zda Eliáš měl být předchůdcem 
Mesiášovým, není tak jasné.“ 

Eliáš príde… ba už prišiel…: Ježiš nepotvrdzuje priamo rabínsku predstavu o Eliášovi 
ako predchodcovi Mesiáša. Ale na druhej strane poukazuje na „eliášovskú“ úlohu Jána 
Krstiteľa. V 11. kapitole Ježiš možnosť chápať Jána Krstiteľa týmto spôsobom 
naznačuje oným zvratom: „A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť. 
(Mat 11:14 SSV)“ 

„Rozhovor o Eliášovi/Janu Křtiteli naznačuje rozhodující moment, jehož dějiny spásy 
dosáhly. Utrpení Syna člověka je začleněno do scénáře apokalyptických událostí.“  

• Od okamihu Krista a Jeho smrti na kríži UŽ ŽIJEME V  ČASE KONCA, v 
„posledných dňoch“: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh 
otcom skrze prorokov.  2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi,  
(Heb 1:1-2 SSV)“, „ On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil 
sa však až v posledných časoch kvôli vám (1Pe 1:20 SSV)“ 

• … a to so všetkým, čo tento čas prináša: „Deti moje, je posledná hodina. A ako 
ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho 
poznávame, že je tu posledná hodina. (1Jo 2:18 SSV)“ 

„Koniec sveta“ a „Armageddon“ a podobne sa tak nejavia ako jednotlivé udalosti, 
ale ako trvajúci dejinný proces, ktorý sa započal Kristom a skončí Jeho druhým 
príchodom, ako naznačujú aj texty Apokalypsy.  

4) Studená sprcha 

14 Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená  15 a 
hovoril: "Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často 
padne do ohňa a často do vody.  16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho 
uzdraviť."  17 Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? 
Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne."  18 Ježiš zlému duchu pohrozil, 



ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.  19 Keď boli učeníci s Ježišom sami, 
pristúpili k nemu a spýtali sa ho: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?"  20 On im 
povedal: "Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné 
zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!” - prejde. A nič vám nebude 
nemožné.  21 Tento druh (diabolstva) sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.  
(Mat 17:14-21 SSV) 

námesačný: „Z toho, čemu se věřilo ve starověkém lékařství, a na základě symptomů 
častého padání se má obvykle za to, že chlapec trpěl epilepsií. … V židovském 
apokalyptickém prostředí evangelií byly tyto záchvaty přisuzovány démonům, jež zcela 
ovládal hlavní démon Satan.“ 

neveriace a skazené pokolenie: „Matoušův Ježíš mluví jazykem připsaným Mojžíšovi v 
Dt 32,5: „Pokolení pokřivené a potměšilé..." Pokud jde o jazyk otázek „Jak dlouho?", 
viz Nm 14,27, Žl 6,4; 13,1-2; 35,17 atd.“ 

tomuto vrchu: „Schopnost pohnout horou náležela Bohu (viz Iz 40,4; 49,11; 54,10) a 
vbrzku se stala součástí různých apokalyptických scénářů.“ 

Tento text má niekoľko zaujímavých významov: 

1) SPRÁVNA POSTUPNOSŤ: 

Keď Ježiš „pohrozil“ zlému duchu, je tam použité to isté slovo, ktorým predtým 
Peter „hrozil“ Ježišovi: epitimao. Ako keby nám tak Matúš naznačoval „správnu 
postupnosť“ v našom živote: 

• PETER poslúcha seba – usiluje sa prikazovať Bohu – a stáva sa „satanom“. 
• JEŽIŠ poslúcha Otca – a, naopak, v tejto sile prikazuje Diablom – a víťazí! 

Kresťan je človek, ktorý počúva a poslúcha Boha – a od Boha potom pramení jeho 
sila a schopnosť vzoprieť sa Diablovi a „prikazovať“ zloduchom: „Podriaďte sa teda 
Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. (Jam 4:7 SSV)“ 

Ak sa nepodriadime Bohu – a, naopak, usilujeme sa podriadiť si Boha – 
neuspejeme u Boha a sami sa staneme hračkou Diabla: „Žiadostiví ste, a nemáte. 
Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo 
neprosíte.  3 Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje 
náruživosti.  (Jam 4:2-3 SSV)“ 



2) VIERA AKO PODMIENKA 

Ak Ježiš hovorí o „neveriacom pokolení“, nemyslí na vieru, že sa splní, o čo prosíme. 
Myslí na vieru v Neho a v Evanjelium: 

• Uveriť Kristovi a Evanjeliu znamená prijať identitu Božích synov a dcér. 
• A potom – ako synovia a dcéry Boha – môžeme s dôverou uplatňovať 

„božskú autoritu“, ktorú ako deti Božie máme: „Hľa, dal som vám moc šliapať 
po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí.  20 No 
neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše 
mená zapísané v nebi.  (Luk 10:19-20 SSV)“ 

o „Jejich neschopnost je zaviněna nedostatkem víry a zvráceností, která je 
toho následkem. Víra znamená poslouchat Ježíše (v. 5), který říká, že ten, 
kdo slyší jeho slova a podle nich jedná, koná vůli Boží, a kdo koná Otcovu 
vůli, ten je jeho bratr, sestra a matka (srov. 7,24.21; 12,50). Kdo ho 
poslouchá, stává se mu podobným a může konat skutky jako on,“ (SF) 

Povedzte tejto hore: „„Tato hora" je hora proměnění, z které právě sestoupil, aby se 
setkal se svými učedníky (vv. 1.9). Na hoře Ježíš káže Slovo (5,1), Otec na hoře říká, 
abychom ho poslouchali (17,5), a na konci Vzkříšený založí na hoře Církev (28,18-20). 
Víra přemístí „tuto horu" kamkoli: sláva proměnění se nachází všude, kde je víra. A ta 
spočívá v tom, že konáme vůli Otce, který nám právě na hoře řekl, abychom poslouchali 
Syna.“ (SF) – inými slovami, tá sláva Kráľovstva, ktorú apoštoli videli na Hore, sa 
sprítomní všade tam, kam veriaci zavítajú. A všade tam sa budú plniť Ježišove slová: 
„Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, 
lebo ja idem k Otcovi.  13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol 
Otec oslávený v Synovi.  (Joh 14:12-13 SSV)“ 

Nič vám nebude nemožné: toto je refrén, opakujúci sa znova a znova v celom NZ.  

• Teraz už chápeme, že sa nejedná o vieru „verím, že Boh ma vypočuje!“ , ktorá 
by nám umožňovala – ako akási mágia – manipulovať Boha na svoje účely! 

• Je to, naopak, viera v Evanjelium, v ktorej prijímame Božie synovstvo a v 
ňom sa úplne „stotožňujeme“ s Bohom, takže sa stávame Ním a On nami: „Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. (Gal 2:20 SSV)“; „Ty si ja a ja som ty. … 
Prebývaš na výšinách môjho majestátu.“ (Boh sv. Angele z Foligna). 

o A pretože sme v Bohu a Boh v nás – je naše konanie Božím konaním (a 
Božie konanie našim konaním) a preto v nás pôsobí Božia sila a moc: 

� „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, 
a splní sa vám to. (Joh 15:7 SSV)“ 



� „…dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo 
zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. 
(1Jo 3:22 SSV)“ 

3) JEŽIŠOVO SKLAMANIE 

Ježiš v tomto úryvku vyzerá znova rozladene – podobne, ako vtedy na loďke, keď sa 
učeníci strachovali, že nemajú chlieb. 

Uvedomme si, že títo ľudia sa už vrátili zo svojej „misijnej praxe“, kde konali takéto 
divy a znamenia. Už to zažili. Človek by si myslel, že už budú mať dostatok viery v 
Krista a Jeho slovo. A nie. Nemajú. Stále sú ako malé deti, ktoré nevedia sami stáť 
na vlastných nohách a Ježiš ich musí stále „trpieť“ ako nedospelé, „neveriace 
pokolenie“. 

Ako dlho budem s Vami?: Z týchto slov vidieť jednu vec: že úplné darovanie sa Bohu 
neznamená nejakú „infantilnú závislosť“. Je to skôr darovanie sa nevesty Ženíchovi, 
kde ale nevesta musí byť sama dospelá, inak sa nemôže darovať a stať podobnou 
Ženíchovi. Infantilná závislosť nie je darovaním sa, je vlastne jeho opakom: vysávaním 
toho, na kom sme závislí. 

• Kristus vedie apoštolov za ruku – ale cieľom uje, aby ich mohol „ponechať 
samých na seba“, aby, ako opravdivé synovia, sa mohli sami a slobodne darovať 
Bohu a stať sa tak Jeho spolupracovníkmi, nie nástrojmi, či bábkami! 

Toto je dôležité si uvedomiť, aby sme sa vyhli nesprávnemu chápaniu poslušnosti 
ako nejakej „bábkovitosti“, kde sa stávame nemysliacim, nesvojprávnym nástrojom v 
ruke Boha, nástrojom bez vôle, bez myslenia, ktorým Boh iba akosi manipuluje a 
využíva ho. 

• Nakoniec, stačí sa pozrieť na Ježiša: je vzorom tejto poslušnosti – ale súčasne je 
všetkým iným, len nie nejakou „bábkou“ v rukách Otca. Je opravdivým Synom, 
slobodným a súčasne v úplnej slobode úplne zjednoteným s Otcom a Jeho 
vôľou.  

A TOTO JE PODSTATA POSLUŠNOSTI: 

• Slobodné darovanie sa Bohu v akte lásky,… 
• … a následne úplné zjednotenie sa a stotožnenie sa s Bohom a Jeho vôľou a 

zámermi a myslením… 
• … takže namiesto „otrokov“, ktorí sa Bohu podriaďujú z poslušnosti, stávame 

sa „synmi“, ktorí sa skrze toto darovanie sa sami premieňajú v Boha! 



PODSTATOU A CIEĽOM POSLUŠNOSTI TEDA NIE JE 
„PODRIADENIE SA“ OTROKOV, ALE „STOTOŽNENIE SA“ 

SYNOV – ČIŽE „PREMENENIE SA“ NA OBRAZ BOHA! 

• BOH JE „MATRICA“  – prototyp, vzor, ktorému sa túžime pripodobniť,… 
• POSLUŠNOSŤ JE NÁSTROJ, ktorým: 

o ZOMIERAME  svojmu vlastnému starému JA, odlišnému od Boha,… 
o … a súčasne sa PREMIEŇAME  na obraz Boha a znovuzrodzujeme sa 

tak tým, že sa vnútorne (!) stotožňujeme s Božou vôľou a myslením, 
vtláčame do seba „Božiu matricu“ a tým sa sami premieňame v Boha! 

4) MODLITBA A PÔST 

Túto vetu majú iba niektoré rukopisy, inde chýba. Môže sa jednať o vložku z Mk 9,29. 
Každopádne, aj tu môžeme nájsť ozvenu už spomenutého: 

• PÔST ako forma opustenia a popretia seba, svojho „starého JA“ , 
požívačného, materialistického, orientovaného na zisk, rozkoš…; 

• MODLITBA ako prejav upnutia sa úplne k Bohu, spoľahnutia sa len a 
výlučne na Neho a na Jeho moc a silu, ktorá sa skrze túto jednotu synov s Otcom 
rozlieva v nás – proste spoľahnutie sa syna na moc Otca, ktorú ako syn 
„zdedil“ od svojho Otca. 

Oboje odráža a symbolizuje životný štýl úplného vydania, darovania sa Bohu, 
ktorý začal Ježiš odhaľovať učeníkom. Kto takto žije, je Božím synom (dcérou) – a 
teda potom aj môže s Božou mocou prikazovať démonom. 

Epilóg 

22 Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí;  23 
zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych." A oni sa veľmi zarmútili.  (Mat 17:22-
23 SSV) 

Je to už len akoby dozvuk predchádzajúcej udalosti: 

• Ježiš znova opakuje, čo Ho čaká – a na čo sa slobodne podujal. 

• Apoštoli už neprotestujú. Ale ani neplesajú. Rešpektujú Ježiša – ale ešte 
nedokážu uveriť a Ježiša nasledovať… 


