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Chovej se tu jako doma – Proměnění  na hoře jako otázka po domově 

Texty  

Lk 9: 28 - 36; 2 Kor 4: 16 – 5: 10  

“Chovej se tu jako doma” - fráze, kterou používáme, když chceme prokázat pohostinnost vůči 

tomu, koho hostíme. Jenže když se ocitneme v roli hosta my, zjišťujeme, že to vůbec není snadná 

výzva. Opravdu to myslí vážně? Mám? Asi radši ne, to by to dopadlo, kdybych se podle toho vážně 

zařídil… 

Chovat se jako doma nám nejde. Buď jsem opravdu doma (tedy i s nohama na stole a říhnutím od 

plic po dobré večeři), anebo jsem na návštěvě (tedy s nohama na zemi a pochvalou za výborné, ale 

opravdu výborné jídlo). Žádné jako doma nepřipadá v úvahu.  

A přece, celý náš život je otázkou po pravém domově. Jsme umístěni do napětí mezi dvěma 

oddělenými světy. Stojíme rozkročeni mezi duší a tělem, zemí a nebem, Duchem a přírodou, 

světem a Bohem. Kam patříme? Kdo jsme? Kde bydlíme a kde bydlet máme? Kde je náš domov? Je 

to tady – na zemi, anebo tam – za světem naší běžné zkušenosti?  

Otázka, které byli s otřesnou naléhavostí vystaveni i tři palestinští mladíci, když se svým tajuplným 

Mistrem vyšplhali na svatou horu nad Jeruzalémem. Ocitli se na chvilku na prahu samotného nebe. 

Spatřili v záblesku tvář zářivou jako slunce – tvář Kristovu.  

Není divu, že se jim odsud nechtělo. Zažili setkání, které proťalo jejich nitro. Ale Ježíš nedovoluje, 

aby se tu zabydleli. Kouzlo brzy pomíjí a Mistr odvádí své vyjukané žáky zpátky do města, zpátky na 

zem.  

A v jejich srdci se chvěje napětím, které dobře známe i my. Tělo, nebo duše? Země, nebo nebe? 

Svět, nebo království Boží? Kam tedy vážně patříme? Kde je náš domov, kde se zabydlíme?  

Jsme předurčeni zapomenout na nebe a zůstat přikovaní k zemi? Anebo nezbývá než ulétnout do 

říše ducha, daleko od každodenní reality tohoto světa? Anebo je tu nějaká třetí cesta? Je tady 

možnost žít opravdu jako doma?  

 

Otázky 

Prožíváš v současnosti napětí, či rozkol mezi dvěma světy (dvěma domovy), mezi nimiž jsme jako 

lidé rozkročeni? 

V jaké oblasti? 

Existuje cesta, jak tento rozkol smířit? 

V jakém smyslu je touto cestou Ježíš Kristus?    

                                                                                                                                          Matěj Hájek  


