
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

TOHO POSLOUCHEJTE! - LK 9,28-36  
Zjevení Kristovy slávy na hoře proměnění

 

28Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, 

aby se modlil. 29A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně 

zářilo. 30A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; 31zjevili se v slávě a 

mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. 32Petra a jeho druhy obestřel těžký 

spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. 33V tom se ti 

muži začali od něho vzdalovat; Petr mu řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři 

stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. 34Než to dopověděl, 

přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. 35A z oblaku se ozval 

hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte." 36Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. 

Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. 

 

Shrnutí:   

Jakákoliv duchovní zkušenost - ať je sebehlubší a sebevýznamnější, 

nebude mít žádnou skutečnou duchovní hodnotu, pokud nebude 

provázena jedinou věcí - bázní, která vede k poslušnosti Pánu Ježíši Kristu 

- poslušnosti, která je založená na Jeho zapsaném Slově - Bibli.  

 

ÚVOD - ZASLÍBENÍ SE NAPLŇUJE (V. 27)
Také my spatříme Boží království - pokud jsme vyznali Ježíše jako Mesiáše 

a věříme ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých.  

Ježíš odkazuje na události, které následují - setkání Petra, Jakuba a Jana 

s realitou Božího království na hoře proměnění. 

Do Božího království lze vstoupit jedině - 1. Smrtí, 2. Vytržením  

Boží království má charakter - 1. Duchovní, 2. Fyzický  

 
 

 

Biblické odkazy:  

 JOZ 11,9.15; LK 9,20.27; J 5,24; ŽD 11,27; 2KR 2,11; J 18,36; LK 11,20 
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1. POKORA JEŽÍŠE KRISTA (V. 28-29a) 
Ježíš se modlí jako každý jiný člověk.  

Dokonce učí své vlastní učedníky modlitbě a ukazuje jim, jak má vypadat 

modlitební život.  

Modlitba je jako chození - musíme se to naučit a potom to praktikovat, 

jinak svaly zakrní a přestaneme chodit.  

 

 

 

Biblické odkazy:  

 J 11,41-42 

 

2. SLÁVA JEŽÍŠE KRISTA (V. 29B-33) 
Ježíš je proměněn před zraky svých učedníků.  

Pozor! - varování před pokusy použít tento text jako ospravedlnění 

modliteb k mrtvým lidem nebo k tomu, setkávat se s duchy zemřelých a 

přijímat od nich zjevení. To je nejrychlejší cesta k démonické posedlosti.  

 

Celé nebe je fascinované Ježíšovým křížem! 

 

 

 

 

 

 

 Biblické odkazy:  

 Ex 34,29-30; Lk 24,16; Mk 9,3; Mt 17,2; Zj 1,13-15; Zj 22,9; Lk 9,22; 1K 15,1-5; 

Mk 9,6;  
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3. AUTORITA JEŽÍŠE KRISTA (V. 34-36) 
Někdy naše pošetilé řeči musí přerušit samotný Bůh.  

Bázeň - je počátkem moudrosti (Př 9,10), přidává dnů (Př 10,27), je 

zdrojem života (Př 14,27), napomíná k moudrosti (Př 15,33).  

Bázeň vede k poslušnosti Pánu a k tomu, že hledáme a vidíme pouze 

Pána samotného.  

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Př 9,10; 10,27; 14,27; 15,33; Mt 17,8; Fp 3,7; Mt 17,9-13; Sk 3,15.18; 1 Te 4,15-

18 

 

 

ZÁVĚR:  
Kříž není tragédií, ale vždy byl Božím plánem. 

Kříž je tragédií odpornosti lidského hříchu proti Bohu.  

Ježíš šel dobrovolně na kříž - přes vědomí utrpení, bolesti, výsměchu a 

odmítnutí. 

Potřebujeme se soustředit jedině na samotného Pána a jeho kříž.  
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 9,28-36 

Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky  

 

 

 

Letní  English Camp se koná od 11. do 18. července v Nečtinách. Přihlášky 

jsou k dispozici u Jardy.  

Nahrávky kázání jsou k dispozici na webových stránkách nebo je možné 

dodat na CD (Jarda). 

 

Plánujeme: 

Společný výlet na velikonoční pondělí.  

Setkání u Borovanských. 

 

 

 

 

 

 

 

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme 

proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 

Židům 12:28    
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