
Postní 2. ned A – 8.3.2020 - Pramen požehnání – Gn 12, 1-4a – 2 Tim 1, 
8b-10 - Mt 17, 1-9 

 
Abrámovi v dnešním prvním čtení je přislíbeno požehnání: Udělám z tebe 

veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno...  
 
A není to jen požehnání pro něj samotného, tyto přísliby se netýkají pouze 

jeho. Jak tam dále čteme: ...Budeš pramenem požehnání... V tobě budou požehnána 
všechna pokolení země. 

 
Skrze Abráma, který se podle Hospodinova slova vydává na cestu, zakusí 

Hospodinova dobrodiní i ostatní lidé. 
 
Něco podobného platí pro každého věřícího, který naslouchá Božímu slovu a 

řídí se jím. Každý věřící se může stát pramenem, skrze který Bůh zahrnuje tento svět 
svým požehnáním, svými dobrými dary. 

 
Tuto myšlenku si můžeme dát do souvislosti i s dnešním evangeliem, ve 

kterém se ocitáme se třemi učedníky, Petrem, Jakubem a Janem, na hoře 
Proměnění. 

 
Tito tři učedníci dostávají na této hoře jedinečný dar. Vidí Krista proměněného, 

vidí ho v záři a světle, v rozmluvě s Mojžíšem a Eliášem, představiteli Zákona a 
Proroků, představiteli toho všeho, co Bůh doposud člověku o sobě sdělil.  

 
Učedníci poznávají, že v Kristu Bůh říká své definitivní Slovo, že v Kristu 

naplnil své zjevení. Je jim to potvrzeno hlasem, který na hoře zaznívá:  
 
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ 
 
Možná bychom řekli, že tohoto daru, této mimořádné zkušenosti s Kristem se 

učedníkům dostává proto, aby byla posílena jejich víra v Pána, aby byli postupně už 
připravováni na Ježíšovo proměnění, které se odehraje v jeho kříži a zmrtvýchvstání. 

 
Ta výzva poslouchat milovaného Syna Otce má učedníky vést k tomu, aby byli 

otevření vůči požehnání, kterým je Kristus chce zahrnout ve svém vykupitelském 
díle, aby z Kristovy smrti a vzkříšení, z vítězství jeho Božského života sami žili a 
čerpali. 

 
A také aby z tohoto napojení na Krista čerpali pro ostatní, aby se stali 

pramenem požehnání pro druhé, to znamená svědky Kristova vzkříšení v tomto 
světě, aby mohli pozvat k životu s Kristem ty, kdo jsou ochotní slyšet, kdo mají 
odvahu uvěřit Bohu a jeho příslibům. 

 
Z otevřenosti Božímu slovu, z otevřenosti Kristu, z odvahy věřit - a to se týká 

nás všech, nejen apoštolů - se rodí noví Boží hlasatelé, skrze které Kristus může 
promlouvat, zářit, vstupovat do současného světa. 


