
Transformativní stádia

Pozvolná proměna

1.



2.

Žalm 1:1-3, Jób 19:8-10, Daniel 4:17-18, Izaiáš 17:8, Matouš 7:15-20, Lukáš 3:8



Zralost

I. Ukotvené rozšíření

II. Spojení s druhými

III. Počátek v morálce

3.
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Obrácení

Narození

Smrt

Zpracování

Vyslání na misii

Uvěznění

Apoštol Pavel: poselství

1. Výraznou duchovní proměnu řídí Bůh
2. Je potřeba mít čas na to zpracovat co se stalo
3. Lidskou reakcí na Boží pobídku k růstu a posunu je 

poslušnost člověka
4. Duchovní růst potřebuje čas
5. I po Pavlově obrácení zůstali některé jeho osobnostní 

rysy stejné (horlivost), Bůh nezměnil všechno.
6. Pavel by se duchovně neposouval nebýt zralých lidí v 

jeho okolí (Ananiáš, Antiochijský sbor…) 

4.



Apoštol Petr: poselství

1. Zrání bolí a člověk si u toho popláče
2. Chybami se člověk učí (projevy nezralosti mohou vést 

k větší zralosti)
3. U Petra nedochází k jedné výrazné proměně, spíše 

postupně v různých situacích prohlédne. 
4. Poznání sebe a poznání Boha jsou spojeny (čím více 

zná Ježíše tím lépe zná sebe a čím lépe zná sebe tím 
krásnější je pro něj Ježíš)

5. Nezralost je normální (i největší hrdinové víry chybují 
a i nezralý člověk se může stát hrdinou víry)

5. -
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Narození

Smrt

Na lodi

U ohně



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí

• Patriarchální společnost
• Muži mají z žen strach
• Rasistické tendence 
• Důraz na efekt, show a moc
• Hodnota muže: bohatství (král)
• Hodnota ženy: krása (Miss)

Prostředí formuje lidi ke svému 
obrazu. Oslavuje ty, kteří zastávají 
jeho hodnoty a pronásleduje jiné.

Ester 1:1 – 2:4



ProstředíEster 1.0

Ester 2.0

Prostředí

• Sirotek v cizí zemi
• Krásná dívka
• Pasivní dívka
• Poslušná dívka 
• Skrývá své židovství
• Porušuje Hospodinovi zákony

Podřídí se prostředí, které ji 
odmění vítězstvím v soutěži o 

nejvhodnější královnu

Ester 2:5 - 18



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí

• Aktivní žena
• Dává příkazy, výzvy a dekrety
• Otevřená ohledně židovství

Promění svým přístupem 
prostředí ze kterého vzešla.

Ester 8-10



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí

Ester 8-10

• Zemřeli ti, kteří nenáviděli židy (9:1)
• Raduje se město a lidé a ne jen 

účastníci královských hostin (8:15)
• Nově zavedený svátek Purím (9:22)
• Žid Mordokaj je prvním po králi 
• Král naslouchá radám své ženy

Změněné prostředí bude podle nových 
hodnot odměňovat jiné chování a 

vytvářet jiné lid 



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí

JAK SE MĚNILA ESTER?



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí

JAK SE MĚNILA ESTER?

• Nejdříve pasivní (dělá to, co ji někdo 
řekne)

• Od čtvrté kapitoly začíná být iniciativní

Co musí překonat
• Musí překonat strach
• Musí začít přemýšlet sama za sebe
• Musí překonat společenské konvence 



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí

JAK SE MĚNILA ESTER?

• Jména pro Ester
• Hadasa, dcera Abíchajilova (2x)
• Královna Ester (20x)
• Královna Ester dcer Abíchajilova

•



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí

JAK SE MĚNILA ESTER?

• Ester je pokorná, tichá a neprojevuje se 
/ král je do ní zamilovaný 

• Ester a král se vzdálí / král na ní 
zapomněl

• Ester riskuje smrt při setkání s králem / 
král si na ní vzpomněl a dává ji nabídku

• Král ji dává prostor pro vyjádření názoru
• Rovnocennější vztah



Prostředí

Ester 1.0

Ester 2.0

Prostředí

KRÁLOVNA ESTER: POSELSTVÍ RŮSTU

• Bůh zatlačil Ester skrze okolnosti do kouta
• Ester postupně nachází svou hodnotu v aktivitě a ne 

jen v kráse
• Změna přichází, když je ochotna riskovat pro druhé 
• I když nezačala dobře tak si toho Bůh může použít
• Ester objevuje své kořeny, upevňuje svou židovskou 

identitu


