
                   

ZMĚNA JE ZMĚNOU, AŽ KDYŽ SE ZMĚNÍŠ  
 

Modlitba:        Díky Pane, že tvé slovo je živé a mocné …toužíme, ať vykoná tu práci v našich srdcích, tak jak mu své srdce 
otevíráme… 
 

Malachiáš 3: 6   Neboť Já, Hospodin jsem se nezměnil.        
 Žd 13:8   Ježíš Kristus je tentýž, včera, dnes i navěky.  
 
 

          JEDINÝ, KDO MÁ PRÁVO SE NEMĚNIT, JE BŮH.  
 

Ty se potřebuješ měnit – my všichni se musíme měnit.  

Některé momenty ohledně změny jsou populární věci … před volbami mají politici plná ústa 

změn, my změníme to, my změníme ono … nebo První leden...magické datum, které změní náš 

život … chceme změny …a za pár dní už se ví, že na tom nic magického není … někdy se měníme, 

protože lékař řekl – z nutnosti …  kvůli lidem …kvůli příležitosti … 

Většina změn je zvenku dovnitř … 

MY VĚŘÍCÍ MÁME MOC BÝT ZMĚNĚNI ZEVNITŘ VEN  

A dnes vám ukážu jak na to v 5 slovech … A až to otevřu, tak zjistíš, že to už všechno víš …, slyšel 

jsi to už tolikrát …   

Před mnoha lety jsme byli na víkendovce pro muže a jako host tak přijel kázat Todd Levin … kázal 

o ZMĚNĚ … no to kázání si už nepamatuji, ale jedna věta mi velmi utkvěla v mysli … 

ZMĚNA JE ZMĚNOU JEN TEHDY, AŽ SE ZMĚNÍŠ. Do té doby to je jen plán, zbožné přání …  

V listu Římanům jsou zapsány v jednom verši dvě změny 

Řím 12: 2 A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou (své) mysli, abyste         
mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 
 

Jsou tu zmíněny ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ ZMĚNY. 

Připodobňování se tomu věku – světu 

Řím 12: 2   A nepřipodobňujte se tomuto věku… 

Když jsi přijal Krista, stal ses novým stvořením …  

                                                                              …do tvého ducha přišel přebývat DUCH BOŽÍ 

                                                                              … tím ses stal BOŽÍ SVATYNÍ …   

… a s Ním jsi přijal i BOŽÍ CHARAKTER  

Žel změnou zapsanou v tomto písmu je varování z opouštění tohoto charakteru a směřování 

zpět k charakteru tohoto světa.     

    Žl 1:1                      Blaze člověku, který NECHODÍ, jak radí ničemní, na cestě hříšných NESTOJÍ,  
                   ve spolku posměvačů NESEDÍ.    

 



NECHODÍ …  vidíme, že ta změna nezačíná tím, že se vzbudíš jednoho krásného rána                                

a nenaplánuješ si, že dnes odpadneš … ne, je to postupné ochladnutí … nejprve začneš chodit 

podle rad ničemů … podle jejich rad … a když už jdeš, je těžké se zastavit … a když už se zastavíš, 

tak se zastavíš ( stojíš ) na cestě hříšných … a když už tam jsi, tak si tam i sedneš – ve spolku,                     

v radě posměvačů … 

 A vše to začíná tím, kde vyhledáváš radu …  

Dám příklad - Když budu potřebovat poradit ohledně financí, tak se nepůjdu zeptat tady chlapů 

v Azyláku …oni by mi poradili, ale to bych si rovnou mohl zarezervovat místo tam u nich … :- ) 

Znám věřící (možná již bývalé věřící), kteří pevně sedí zakotveni v tomto světě, který je plný 

posměvačů … 

Konec Žalmu 1 nám ale říká, jak dopadnou , … ničemové, ti jsou jako plevy odvívané větrem … 

tak, a to bude jejich konec … jako plevy odfouknuté větrem …  

TOLERANCE, KOMPROMIS, HŘÍCH … 

To je ta změna, tak začínáš kráčet po cestě tohoto světa …  

Pokud znáš někoho takového, kdo začíná kráčet v kompromisu a toleranci, tak je psáno …                         

tyto vytrhávejte jako z ohně …  

 

A pokud jde o tebe – jakým radám nasloucháš … jsou zbožné, nebo … ?? 

Nejlépe zvrátíš změnu hned na začátku … 
 

Jdeme na dobrou zprávu … 

                                  Proměňování se obnovou (své) mysli 

Řím 12: 2 
…proměňujte se obnovou (své) mysli, …proč?  
… abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 
 

TOTO JE ZMĚNA, KE KTERÉ JSME POVOLANÍ …. 2 Kor 5:17 …je-li kdo v Kristu, je nové stvoření … 

Tvůj duch je nový, je to tvá duše, kdo potřebuje změnu, potřebuje být měněna, být proměňovaná 

… je to změna, která se bude dít celý život, není to něco, co se stane přes noc …  

Kdy jsi byl spasen? V kolika letech?  V 53 letech, v 17ti … 20ti … 34 letech … pokud nás sleduješ a 

říkáš si, že ještě nejsi spasen … víte, nikdo není dokonalý, ale to se dá spravit, to se dá jednoduše 

spravit :- ) …Do té doby tedy, než jsi byl spasen, jsi formoval svoji mysl podle tohoto světa…co 

myslíš, když tvá mysl byla 53 nebo byť i jen 16 let formována tímto světem, jak dlouho to bude 

trvat, než bude tvá mysl správně zformovaná Božím Slovem …?  2-3 týdny? No to přidej : -)                                                                                                                                             

Bude to trvat, protože jsme si naskládali myšlenkové pochody dle tohoto světa … Jaké pochody? 

No třeba … „ když mi někdo podá lahev piva, vezmu si dvě“ …nebo… „když se na mě někdo škaredě 

podívá, pomluvím ho před půlkou vesnice.“  

 



Určité myšlenkové pochody jsou zakotvené a změna špatných myšlenkových pochodů potrvá … 

možná bude třeba i nějaké vysvobození … 

 …A věřte mi nebo ne, lidé vám to nebudou ulehčovat, oni se na vás budou škaredě dívat, to není 

tak, že po vašem spasení vás všichni milují  … ty vstupy budou stejné před spasením jako po 

spasení …ale ten výstup má být jiný ……proměňujte se obnovou (své) mysli …toto není změna 

aktivit nebo programu … ale přesto je to ta nejdůležitější změna v životě věřícího…neustále 

probíhající změna, kdy naše mysl je obnovována a my už nereagujeme tak, jak jsme reagovávali…  

Když jsem vyrůstal, tak jsem si vytvořil určité vzory chování, vzory myšlení … na jednu stranu 

strašně arogantní a na druhou strašně … méněcenný … ne utlačený, ale … všichni byli vyšší než já 

… i když jsem si arogantně myslel, že umím hrát fotbal, tak si mě vybírali jako posledního … když 

se mělo něco pěkně napsat, tak o to neřekli mě, i když píšu hrozně! :- ) Komplex méněcennosti … 

byl jsem arogantní, zakomplexovaný, méněcenný člověk …takové vzory myšlení jsem si osvojil … 

kdybych měl poslouchat vás, tak to budou jiné, podobné příběhy, ne? … toto všechno se musí 

obnovit … každý z nás si tu mysl zaneřádil, máme nachozené procesy myšlení … ať arogantně 

nebo ublíženě nebo jiným způsobem jsme reagovali … obnovuj se proměnou své mysli … proč? 

Abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. … 

Když budete měnit aktivity a programy, tak můžete trefit to, co Bůh chce dělat … ale pokud budeš 

měnit sebe podle Božího Slova, tak to nemineš!   

To je velký rozdíl …moci trefit x neminout. 

Mé děti mají oblíbenou knížku Hraničářův učeň – tam se ti hraničáři cvičili ve střelbě z luku …               

a rozdíl mezi nimi a normálními vojáky byl ten, že vojáci cvičili tak dlouho, až se trefili do terče 

…hraničáři trénovali tak dlouho, až se neuměli netrefit!!! Dokud se vždycky trefili.  

Když budeme měnit programy, měnit aktivity, snažit se naslouchat Bohu … když se budeme snažit 

trefit aktivitu, tak máme šanci. Určitě máme možnost se trefit do toho, co Bůh chce dělat … Ale 

pokud se budeme proměňovat obnovou mysli, pak to nemůžeme minout! Protože budeme 

zakoušet, co je dobrá, dokonalá Boží vůle!  

Vím, že jsi už o tomto hodně kázání slyšel, ale přesto …polož si otázku …proč mi Pán dal na srdce, 

abych o tom mluvil … protože chce, abys byl ukotven? … Ukotven v přítomné pravdě, kterou 

znáš? Anebo aby jsi vstoupil do toho, co máš dělat?     No nějaký důvod tam je…  

Dobře, ale JAK se mám proměnit obnovou své mysl? Jsem rád, že jste se zeptali … : -) 

Jakub 1:21                                                                                                                                                          

A s tichostí přijímejte to vsáté (zaseté) Boží slovo, které má moc spasí vaše duše.   

Boží Slovo spasí, obnoví, promění … To je ten jediný nástroj … tím je Boží Slovo … 

Teď mě prosím nepochopte špatně … někteří sourozenci v Kristu s oblibou všechnu proměnu 

hážou na Ducha Svatého …On mě promění … On bude pracovat v mém srdci …  

Ano, On bude pracovat …ale pokud mu nedáte to, s čím může pracovat, tak pracovat nebude 

moci … Vzpomeňte si … 

 



1 Moj 1:2 …                                                                                                                                                 
Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami.  

Dokud nevyšlo Boží Slovo, Duch Boží se jen vznášel, měl dovolenou … Jakmile Boží Slovo vyšlo, 

dovolená skončila : -)  

To zaseté (vsáté) slovo odkazuje na to, že už bylo slyšeno … bylo přijato s Duchem Božím … byla 

věnovaná pozornost … Dovolím Božímu Duchu aby měl s čím pracovat? 

Duch Boží potřebuje Boží Slovo, aby měl s čím pracovat … 

Bez Božího Slova to nejde … Pokud slyšíš Boží Slovo 1x týdně jen v neděli, pak je mi líto, ale tvá 

mysl proměněna nebude … je statistika, která ukazuje, že až při četbě Božího Slova 4x týdně a 

více dochází k proměně … Ono je zrcadlem …ukazuje nám, kde ještě neodrážíme Krista tak, jak 

máme. 

Boží Slovo není napsáno proti tobě – ono tě nezraní, ono promění …možná řízne, aby odřízlo to, 

co je zkažené … Duch Boží dostane to slovo do našeho srdce tím, že budeme Slovu naslouchat … 

Pozorně naslouchat … Velmi pozorně naslouchat … 

Pozorně naslouchat – pro mě to je sedět na krajíčku židle a pozorně naslouchat … naklánět 

k němu své ucho …  Přísloví 4:20-21 … Věnuj pozornost mému slovu … 

Pozorně naslouchat … to znamená pro nás to stejné jako pro Jozueho. 

Jozue 1:8  Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm ve dne v noci, abys 

pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti 

bude dařit dobře. 

…jak často? … ve dne v noci … Jozue byl vůdce cca 6 milionů lidí … velmi zaneprázdněný člověk … 

a Bůh mu řekl …  budeš rozjímat nad mým slovem ve dne, v noci … abys činil …  

Mk 16: 17-18 …a  jak mám pokládat ruce na nemocné ? No ve víře … 

Nerozjímat jen filozoficky …to rozjímání má směřovat ke skutku ... 

Ovoce této změny je úžasné … „abychom neminuli to, co Pán chce dělat…“ 

Tato změna je celoživotní změna … budeme na tom pracovat celý život … připomeňme si… 

          Změna je změnou jen tehdy, jestliže se změníš …  

                 … proměnit se obnovou své mysli … 

Pokud se nebudeš obnovovat proměnou své mysli, pak budeš míjet to, k čemu jsi Pánem 

povolaný … rozhodni se, kterou cestou půjdeš …cestou tohoto světa, nebo obnovou své mysli 

podle Boha?  Nikdo nezůstává stejný …  

Jednoduché, celoživotní, úžasné …ale je to výzva … je totiž mnohem jednodušší jít cestou tohoto 

světa…ale je životně důležité být proměňován Božím Slovem … Rozhodnutí je na tobě.  

  

Stručný záznam kázání pastora Michala Ondrucha z 22.11.2020 


