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Biblický text: 1.Korintským 15,51-58 
 

Osm dní, při nichž se zamýšlíme nad svou proměnou v Kristu 
V nadcházejícím týdnu jsme pozváni, abychom se hlouběji ponořili do své víry a byli proměněni skrze vítězství našeho 
Pána Ježíše Krista. Biblická čtení, komentáře, modlitby i otázky k zamyšlení se zabývají různými aspekty toho, co tato 
skutečnost znamená pro život křesťanů a jejich vzájemnou jednotu v dnešním světě a pro něj. Začneme úvahami nad 
Kristem služebníkem a necháme se vést až k závěrečné oslavě jeho kralování skrze kříž a vzkříšení. 
 

První den: Proměněni Kristem služebníkem 
Syn člověka přišel, aby sloužil (srov. Mk 10,45) 
Během prvního dne se setkáváme s Ježíšem kráčejícím k vítězství skrze službu. Vidíme ho jako toho, který „nepřišel, 
aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk 10,45). Pro Kristovu církev to znamená, že 
má být společenstvím služby. Využíváme-li své rozmanité dary ve společné službě lidem, projevujeme tak viditelnou 
jednotu v Kristu. 
 

Druhý den: Proměněni trpělivým čekáním na Pána 
Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá (Mt 3,15) 
V tomto dni se soustředíme na trpělivé očekávání Pána. K dosažení jakékoli změny je vytrvalost a trpělivost nezbytná. 
Modlitba k Bohu za proměnu je navíc projevem víry a důvěry v jeho sliby. Ti, kdo se během tohoto týdne modlí za 
viditelnou jednotu církve, se bez trpělivosti neobejdou. Veškeré ekumenické snahy vyžadují čas, vzájemnou pozornost 
a společné úsilí. Jsme povoláni, abychom spolupracovali na díle Ducha při sjednocování křesťanů. 
 

Třetí den: Proměněni trpícím služebníkem 
Kristus za nás trpěl (srov. 1 P 2,21) 
Tento den nás zve, abychom se zamysleli nad Kristovým utrpením. Tím, že následují Krista, trpícího služebníka, jsou 
křesťané povoláni, aby projevovali solidaritu se všemi trpícími. Čím víc se přibližujeme Kristovu kříži, tím víc se 
přibližujeme i sobě navzájem. 
 

Čtvrtý den: Proměněni Pánovým vítězstvím nad zlem 
Přemáhej zlo dobrem (Ř 12,21) 
Texty tohoto dne nás přivádějí k boji se zlem. Zvítězit v Kristu znamená překonat všechno, co poškozuje Boží stvoření a 
vzdaluje nás od sebe navzájem. V Ježíši jsme povoláni, abychom měli podíl na tomto novém životě, spolu s ním 
bojovali proti všemu, co je v našem světě zkažené, důvěřovali v dobro a radovali se z něho. Jsme-li rozděleni, nemáme 
dost sil k tomu, abychom mohli zlo porazit. 
 

Pátý den: Proměněni pokojem zmrtvýchvstalého Pána 
Ježíš se postavil uprostřed nich a řekl: Pokoj vám (J 20,19) 
Během tohoto dne oslavujeme pokoj zmrtvýchvstalého Pána. Právě on je velikým vítězem nad smrtí a nad světem 
temnoty. Sjednocuje své učedníky, kteří byli ochromeni strachem, a otevírá před námi naději na nový život, kdy 
budeme jednat ve shodě s jeho královstvím. Zmrtvýchvstalý Pán sjednocuje a posiluje všechny věřící. Pokoj a jednota 
jsou známkami toho, že jsme proměňováni ve vzkříšení. 
 

Šestý den: Proměněni vytrvalou Boží láskou 
To vítězství je naše víra (srov. 1 J 5,4) 
V tomto dni zaměříme pozornost na nekonečnou Boží lásku. Projevuje se ve velikonočním tajemství a právě ono nás 
také zve, abychom se vydali novou cestou víry. Tato víra překonává strach a otevírá naše srdce moci Ducha Svatého. 
Zve nás také k přátelství s Kristem a v něm i s druhými lidmi. 
 
Sedmý den: Proměněni Dobrým pastýřem 
Pas mé ovce! (J 21,19) 
Biblický text nám v tento den ukazuje, jak Pán posiluje své stádo. Následujeme Dobrého pastýře a jsme povoláni, 
abychom se posilovali navzájem v Pánu a podpírali též slabé a ztracené. Je jen jeden Pastýř, a my jsme jeho lid. 
 

Osmý den: Sjednoceni pod Kristovou vládou 
Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn (Zj 3,21) 
Během posledního dne Týdne modliteb za jednotu křesťanů oslavujeme Kristovu vládu. Jeho vítězství nám umožňuje, 
abychom se do budoucnosti dívali s nadějí. Pomáhá nám také překonávat vše, co nám brání, abychom se s ním i s 
druhými lidmi dělili o plnost života. Křesťané vědí, že jednota je především darem od Boha. Je to podíl na Kristově 
slavném vítězství, které překonává všechny podoby rozdělení. 
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Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá po celém světě. První zmínku máme kolem roku 1740. Letniční 
křesťané ve Skotsku, spolu s křesťany v Severní Americe a společně se modlí za sebe navzájem, a za církev 
po celém světě. Od roku 1820 máme dochovaná i jednotlivá biblická témata, o kterých modlitebníci 
společně přemýšleli. 
V současné době jsou vždy v lednu dva týdny, kdy se křesťané spolu modlí. 
Jeden – „Týden za jednotu křesťanů“ připravuje Ekumenická rada Církví spolu s Biskupskou konferencí, a 
druhý, kterému říkáme „Alianční týden modliteb“ připravuje Evangelikální aliance. Alianční týden modliteb 
se datuje od roku 1856. 
Témata pro letošní rok: 
Proměněni Kristem – Týden modliteb za jednotu křesťanů  
Být jiného Ducha – Alianční týden modliteb 
 

Na Kladně jsme se sešli 5x - u Metodistů, Evangelíků, Husitů, Katolíků a v našem sboru.  
Drželi jsme se tématu Proměněni Kristem. 
 

První den: Proměněni Kristem služebníkem 
Druhý den: Proměněni trpělivým čekáním na Pána 
Třetí den: Proměněni trpícím služebníkem 
Čtvrtý den: Proměněni Pánovým vítězstvím nad zlem 
Pátý den: Proměněni pokojem zmrtvýchvstalého Pána 
Šestý den: Proměněni vytrvalou Boží láskou 
Sedmý den: Proměněni Dobrým pastýřem 
Osmý den: Sjednoceni pod Kristovou vládou 

 
Hlavním textem bylo slovo Pavlovo: 

1K 15,51 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 
52 naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a 
my živí proměněni. 
53 Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 
54 A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je 
pohlcena, Bůh zvítězil! 
55 Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?' 
56 Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. 
57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 
58 A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť 
víte, že vaše práce není v Pánu marná. 

 
Pavel zde mluví o proměně, která nastane při vytržení církve. 
Nejprve vstanou mrtví, a současně s nimi my, kteří budeme v tu chvíli žít na zemi, budeme proměněni a 
společně budeme vytrženi do nebe.  
Čeho se týká tato proměna? Našeho těla. 

Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost 
 
Na věčnost nemůžeme jít s tímto naším tělem. Bůh nám dá nové tělo, podobné, jako měl Pán Ježíš, když 
vstal z mrtvých. Toto tělo již nebude sužovat nemoc, nebude podléhat opotřebení, ani smrti.  
Jak bude vypadat? Z jakého bude materiálu, jaké bude mít vlastnosti? 
Nevíme. Pavel k tomu říká jen toto: 

35 Někdo by se ovšem mohl zeptat: "Jak budou ale vzkříšeni ti mrtví? Jaké pak budou mít tělo?"  
36-41 Dětinská otázka! Odpověď roste na tvé vlastní zahrádce. Když semeno zapadne do země, vzejde z 
něho nová rostlinka - ono samo však tím"zemře", zanikne. Co ze semene vyklíčí, ani zdaleka se mu 
nepodobá: zasel jsi suché zrnko pšenice nebo něčeho jiného, ale životu skrytému v tom semeni dá Bůh 
novou, nádhernou podobu, nový tvar, jaký sám určil. Z jednoho semene vyroste to, z jiného ono. A 
zrovna tak, jako jsou různé druhy semen a rostlin, liší se navzájem těla živočichů: člověk, zvíře, ryba, 
pták - co druh, to jiné tělo. A od pozemských bytostí a tvarů liší se zase nebeská tělesa na obloze krásou 
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docela jiného druhu - a dokonce i mezi nimi vidíme rozmanitost: jinak svítí slunce, jinak měsíc a jinak 
zase hvězdy, a z nich každá má svůj osobitý třpyt.  
42-44 Tak nějak si můžeme představovat i vzkříšení z mrtvých. Tělo, které obdržíme při vzkříšení, bude 
jiné než to naše dosavadní; toto zemře, tamto bude žít věčně. To, které se pohřbívá, podléhá rozkladu a 
budí odpor. To, které vstane, bude se skvít nadzemskou slávou. To nynější je slabé, to budoucí bude 
plné sil. Z umírajícího těla odchází život biologický, přírodní, vzkříšené tělo bude oživeno Duchem Božím. 
Jako biologický život musí mít svou hmotnou schránku, tak i život duchovní obdrží své tělesné sídlo.  
45-49 Mojžíš nás učí, že Adam, první člověk, se stal živou bytostí; Kristus je však víc než to - je duchem 
života.  Nejdříve máme tedy lidské, živočišné tělo, teprve později nám Bůh dá nové,"duchovní" tělo. 
 Adam byl stvořen pouze z pozemského materiálu, zato Kristus přišel z říše, která převyšuje vše hmotné. 
Pozemský člověk je téhož druhu, jako byl Adam, vzkříšený bude bytostí podobnou Kristovi.  
50 Zdůrazňuji vám, milí bratři: naše pozemské tělo z masa a kostí není způsobilé pro Boží říši, protože 
naše kvality nejsou ani zdaleka takové, aby si zasloužily nesmrtelnost.  

 
Budeme proměněni, abychom mohli žít s Bohem v nebi. Je napsáno, že budeme vidět Boha tváří v tvář. A to 
je možné jen tehdy, když budeme mít nové tělo, protože v tomto těle, které je narušené hříchem, bychom 
pohled do Boží tváře neunesli.  
Jak se to může stát? Pavel dodává: 

F 3,21 On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si 
podmanit. 

 
Všechny tyto texty mluví o proměně našeho těla. 
Ale Bible také mluví o proměně srdce, a ta nenastane až při druhém příchodu Ježíše Krista. 
Proměna srdce to je aktuální téma pro dnešek. Proto se Pán Ježíš narodil, a proto za nás zemřel, aby 
proměnil naše srdce. Až přijde při svém druhém příchodu, pak proměnu dokončí. Tím, že promění i naše 
smrtelné tělo. Ale proměna těla, která nastane v budoucnosti, je podmíněna proměnou srdce 
v přítomnosti. 
Až přijde Pán Ježíš pro církev, pro svou nevěstu, přijde pro ty, jejich srdce proměnil, pro ty, které vykoupil 
svou krví. Vzkříšeni a proměněni budou jen ty, kteří mu dali svůj život. Bible to popisuje jako první vzkříšení. 
A to je vzkříšení k věčnému životu s Bohem. 

Zj 20,4 Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro 
svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali 
její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. - 
5 Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. - 
6 To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt 
nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. 

 
Pak bude ještě další vzkříšení – k soudu. 

Zj 20,11 A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i 
nebe a už pro ně nebylo místa. 
12 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla 
otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. 
13 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. 
14 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. 
15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 
Zj 21,1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, 

 
 
Proměnění těla – to vyhlížíme 
proměnění srdce – to smíme prožít dnes 
 
K proměně srdce dochází tehdy, když se setkáme s Kristem a vydáme mu svůj život. Je to jednorázový 
stvořitelský Boží čin, kterému Bible říká: nové narození, znovuzrození. 
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A pokud chceme vejít do Božího království, pokud chceme jednou žít na věčnosti s Bohem, pokud chceme 
patřit Ježíši, musíme se znovu narodit. 

J 3,5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do 
království Božího. 
6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 
7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 

 
Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Vložil (vdechl) do nás svého ducha.  

 

Gn 2,7 I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal 
člověk živým tvorem. 
Parafráze:  Potom Bůh stvořil člověka. Pro zformování jeho těla použil zemský materiál, a pak do něj 
vdechl život. Tím se stal člověk živou bytostí. 

 
Ale hřích tento obraz zničil. Tělo zůstalo, ale srdce nám ztvrdlo. Pán Ježíš přišel proto, aby v nás obnovil 
Božího Ducha, aby proměnil naše srdce, aby nám umožnil mít zas vztah s naším Stvořitelem. 

Ez 36,25 Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech 
vašich hnusných model. 
26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce 
kamenné a dám vám srdce z masa. 
27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády 
a jednat podle nich. 

 
A tuto proměnu může vypůsobit jen a jen Pán Ježíš Kristus. 
Nejedná se o převýchovu, o přijetí křesťanských hodnot, o změněný životní postoj, ale o proměnu srdce.  
Ezechiel používá tato slova: Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z mas, dám vám nové 
srdce. 
 Nejedná se tedy o opravu porouchaného srdce, o nějaký bypass, nebo o implantaci kardiostimulátoru 
(budíku), který by Bůh do našeho srdce vložil, aby fungovalo. Jedná se o transplantaci. Bůh vyjme naše 
pokažené srdce a na jeho místo vloží srdce nové.  
Jedná se o proměnu nitra. Pavel říká: 

2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
18 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista … 

 
Všechno je nové.  
Proto používá Pán Ježíš slovo: znovuzrození, nebo nové narození. 
Může ho předcházet dlouhá cesta hledání, nebo to přijde jako blesk z čistého nebe, ale ten okamžik je jasný 
a jedinečný. Bůh se nás dotkne, něco v nás praskne, zlomí se, zhroutí, a na tomto světě najednou stojí nový 
člověk. Znovuzrozený člověk, s masitým srdcem, se srdcem citlivým na vedení Ducha svatého, se srdcem 
plným Boží lásky, se srdcem očištěným Kristovou krví, se srdcem, které bije Božím rytmem. 
 

Potom se učíme žít jako noví, Bohem proměnění synové a dcery. Zápasíme se svým porušeným tělem, 
s tlakem okolí, s útoky, kterými se nás snaží satan zlomit. Ale při to všem prožíváme, že ten, který je v nás, je 
mocnější, než ten, který je ve světě. 

1J 4,4 Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je 
větší než ten, který je ve světě. 

A vyhlížíme den, kdy přijde Pán Ježíš, aby dokončil naši proměnu. Den, kdy promění naše tělo, tělo 
poníženosti v tělo své slávy. 

F 3,21 On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si 
podmanit. 

 
Každý to prožívá jinak. Příběhy našich životů se neopakují. Ale jedno je stejné – k této proměně dochází při 
setkání s Kristem. 
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Někdo se setká s dobrým pastýřem, jiný s trpícím služebníkem, nebo s Kristem v kterém nám Bůh zjevil svou 
lásku, někdo je zasažen Kristem - Králem pokoje, jiný s Kristem lékařem… 
ale výsledek je stejný – po setkání s Kristem jdeme dál s novým srdcem, naplnění Duchem svatým, s jasným 
cílem, po cestě, kde nás předchází Ježíš. 
 
Zacheus 

L 19,1 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 
2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; 
3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. 
4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. 
5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím 
zůstat v tvém domě." 
6 On rychle slezl a s radostí jej přijal. 
7 Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" 
8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho 
ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." 
9 Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. 
10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." 

 
 
Pavel 

Sk 9,1 Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 
2 a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, 
kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. 
3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 
4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" 
5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 
6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat." 
7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. 
8 Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. 
9 Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. 

(podobně Skutky 22. a 26. kapitola) 
 
Setkání s Kristem 

 nás vede k pokání (lítost nad hříchem, změna smýšlení, postojů, jednání) 

 promění nás způsob života (je v nás Boží život, a proto nemůžeme žít po staru, tělesně) 

 učiní z nás následovníky Ježíše (nemůžeme jít starou cestu, protože pro nás ztrácí svůj lesk, to co 
nám nabídl Ježíš, daleko převyšuje to, o čem jsme jen snili) 
Jako v tom podobenství o perle: 

Mt 13,45 Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, 
46 objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. 

Náš život má novou kvalitu. Tělo je stejné, ale v něm je nové srdce, nový duch, nový Pán – Ježíš Kristus. 
I když i tělo se změní – nová tvář, nové oči, nová empatie, nová slova, nový soucit, láska, zájem o druhé i o 
svět. Nežiji pro sebe, ale pro Boha, a v Bohu se setkávám s lidmi, kterým chci stejně jako Kristus sloužit. 
 
To je start. 
Čeká nás dlouhá cesta. Ale nejdeme sami. 
A je to cesta vítězná. 
 

1.Kor 15,57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 
58 A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť 
víte, že vaše práce není v Pánu marná. 
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Ať Vás – nás na této cestě vede Kristus. 
Ž 18,29 Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. 
30 S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, 
31 s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


