
Trojitá Boží transformace 

 

 A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním obstojí. A trojitá šňůra se 
nepřetrhne snadno. (Kazatel 4,12) 

 

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v 
oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 

A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, 
abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 

(Římanům 12,1-2) 
 

Tři rozhodnutí, která musím učinit 

 

1. Dát Bohu své tělo: Bude ve mně žít skrze svého svatého Ducha.  

1. Kor. 3,16; 6,19 

2. Změnit své myšlení: Obnova mysli Božím slovem je zásadní, neboť to změní 

způsob vašeho chování a mluvení. Jestliže se rozhodnete, že to nebudete 
dělat, budete bojovat se světem, s tělem (hříšnou přirozeností) a ďáblem.  

Efezským 4,20-32 

3. Žít tak, abych se v každé oblasti svého života líbil Bohu s vědomím, že Boží 
plán pro mě je to nejlepší, protože je dobrý a dokonalý. Musíme toužit po tom, 
aby Bůh a Jeho Království vládli v každé oblasti našeho života. 

Matouš 6,9-15, 25-34 

    

Tři oblasti, které musím rozvíjet 

 

Osobní vztahy 

Podstatou křesťanství není dodržování pravidel, abychom se Bohu zalíbili. 
Křesťanství je o osobním vztahu. Nejdůležitější věcí je znát Boha a být Jím 

poznán. Galatským 4,8-9. Není to příliš o tom, co znáš, nýbrž koho znáš.  
 

„A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ Jan 17,3  
 

Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho 
bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23 

 

Pavel napsal: „A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou 
vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána... a abych poznal jej a moc jeho 
vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, zda bych nějak 
nedospěl ke vzkříšení z mrtvých.“ Filipským 3,8-11 

 

A ty, kdo kazí smlouvu, on poskvrní úlisností, ale lid, který zná svého Boha, 

projeví sílu a bude jednat.  Daniel 11,32 „Bude mu pevně vzdorovat“ (NIV) 
 

Setkávání s Bohem na tajném místě je klíčem pro zbytek našeho života. 
 



Podle staré smlouvy jsme neměli přístup do Boží přítomnosti, avšak Ježíš vše 
změnil tím, že se obětoval za naše hříchy. Skrze Něho máme nyní přístup do 

přítomnosti Živého Boha. 
„Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně 

Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest 
skrze své tělo, a když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme 
s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a 

s tělem obmytým čistou vodou.“ Židům 10,19-22. Viz také Židům 4,12-16. 
 

Naše vztahy rozvíjíme tím, že trávíme s Bohem čas skrze čtení Bible, modlitbu 

a půst. A to, co děláme v soukromí, se mnohonásobně posílí, když se sejdeme 
společně. Vypni všechny své technické přístroje a zavři se s Bohem, to je první 
klíč k transformaci. A povede to k proměně vztahů s lidmi kolem tebe. 
 

Správně se modlit 

Jednou z otázek, kterou učedníci Ježíšovi položili, byla: „Pane, nauč nás 
modlit se.“ 

Mnoho lidí se modlí k různým bohům a modlám, avšak nemají žádný viditelný 

důkaz, že jejich modlitby byly vyslyšeny. Smutné je, že i mnoho křesťanů se 
modlí, ale nevidí příliš mnoho ovoce svých modliteb, takže se nechají odradit 

a vzdají to. 
Citáty od jiných kazatelů:  
„Mnoho modliteb = mnoho požehnání. Málo modliteb = málo požehnání.  

   Žádné modlitby = ???“ 

„Modlitba je základem úspěchu” 

„Je modlitba tvým volantem nebo rezervou v kufru?“ 

„Žádný člověk není větší než jeho modlitební život“ 

 

Modlitba není o tom, jak dlouho se modlíme, nýbrž o tom, abychom se modlili 

v souladu s Boží vůlí ve víře a v lásce a odpuštění ke všem lidem. Matouš 6,5-
8, 7,7-12. 
V Matoušovi 6,9-15 nám Ježíš dává návod, jak se máme za sebe modlit.  
 

1. Uctívej Pána za to, kým je, a používej Jeho jména.  
2. Modli se, aby jeho vláda a autorita byla uvolněna do:  

našich osobních životů, do našich manželství, do našich rodin a našich 
domovů.  
Do našeho okolí, v naší práci, ve školách atd.  

3. Podřiď svou vůli Jeho vůli, abys žil tak, aby ses mu líbil.  
4. Pros, aby naplňoval tvé potřeby a vzdávej mu díky.  

5. Za pokání pro sebe a odpuštění pro ostatní. 
6. Za ochranu a vysvobození od všech útoků ďábla.  
7. Znovu a znovu jej uctívej s vědomím, že má nade vším absolutní vládu.  

 

Další dobrý příklad modlitby nalézáme v Efezským 1,15-23, 3,14-21. 
Pavel se zde modlí za všechny členy církve, aby ve svém individuálním i 

společném životě zakoušeli sedm skutečností. Důležité je uvědomit si, že stát 
se to může pouze skrze osobu a jednání Ducha svatého, pokud se mu každý 



z nás osobně otevřeme. Pojďme se teď na těchto sedm skutečností podívat 
blíže, poněvadž je použijeme k tomu, abychom se modlili v souladu s Boží vůlí.  

Duchu svatý, prosím, dej nám moudrost a zjevení, abychom mohli: 
 

1. Poznat Boha jako svého Otce.      Efezským 1,17 

2. Poznat naději našeho povolání.      Efezským 1,18 

3. Poznat bohatství jeho dědictví ve svatých.    Efezským 1,18 

4. Poznat velikost Boží moci.       Efezským 1,19 

5. Poznat Krista žijícího v našem srdci.     Efezským 3,17 

6. Poznat realitu Kristovy lásky.          Efezským 3,17-19 

7. Poznat plnost Boží.        Efezským 3,19 

 

V Bibli je mnoho různých příkladů modliteb, dalším způsobem, jak se 

můžeme modlit, je meditovat nad určitou pasáží z Bible a potom se je zpět 
modlit k Pánu. Když Ježíš vyučoval o modlitbě, zmínil také dávání a půst. 

(Matouš 6,1-4;16-18) 
 

Obdržet moc  
Před tím, než byl ukřižován, pobýval Ježíš sám se svými učedníky a 
vysvětloval jim, že odchází, ale že Otec pošle svého svatého Ducha, aby byl 

nejen s nimi, ale také v nich. Dále jim přikázal, aby neopouštěli Jeruzalém, 
dokud nebudou oblečeni mocí z výsosti (Lukáš 24,49). Ve Skutcích 1,4-8 jim 

říká, že budou pokřtěni Duchem svatým a dostanou moc, která změní jejich 
životy.  
 

Duch svatý:  

1. je Boží přítomnost            1. Korintským 3,16-17 

2. je Boží moc                                Skutky 1,8 

3. všichni lidé si ho mají vážit                       Marek 3,28-29 

4. Byl a je zapojený do našeho spasení                          Židům 9,14 

5. Je správcem místního sboru                      Efezským 2,22 

 

Proč jej potřebujeme                                  Podle Jana 14,15-31. 16,5-16 

1. Zůstává s námi a v nás 

2. Vyučuje nás a připomíná nám pravdu 

3. Potěšuje nás 

4. Činí pro nás Ježíše skutečným 

5. Svědčí o Ježíši/Ježíši 
6. Přináší Ježíšovi slávu 

7. Usvědčuje nás o hříchu, spravedlnosti a soudu 

 

  



Co pro nás dělá:  
Činí Ježíše skutečným 

Žije v nás, jsme Božím chrámem                  1.Korintským 3,16/17, 6,18-20 

Bude do nás uvolňovat Boží moc, 

abychom mohli činit Ježíšovy skutky              Jan 14,12  
Vydává v našich životech ovoce (Ježíšův charakter)         Galatským 5,16-26 

Dává dary každému členu církve                  1.Korintským 12,1-14,40 

 
Tyto dary dává: 

Pro poučení (ke vzájemnému budování) 
Vybízení (ke vzájemnému vyburcování) 

Povzbuzení (ke vzájemnému povzbuzování) 
Vystrojení (posílit a vykrýt naše slabosti a nedostatky)       
Rozšíření (šíření a expanzi Božího království ve světě) 
 

Tři věci, které musíme podniknout 

 

„...byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že totiž máte odložit toho 

starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v 
klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli 
a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve 

spravedlnosti a svatosti pravdy.“ Efezským 4,21b-24. 
 

Za prvé musíme aktivně skončit se starým způsobem života, jímž jsme žili, 

když jsme byli vně Krista. Také by bylo dobré požádat Ducha svatého, aby 
nám ukázal, zda v našem životě nejsou nějaké oblasti, které je třeba očistit. 
Židům 12,1-3. 
Za druhé musíme neustále proměňovat způsob svého myšlení a nechat Boží 
slovo, aby bylo rozhodující faktorem v tom, jak věříme, myslíme, mluvíme a 

konáme. Lukáš 6,45 

Za třetí musíme vyměnit starý způsob myšlení a života za naprosto nový. 
Naším úkolem je žít           v závislosti na Duchu svatém, aby v našich 

postojích, slovech a skutcích mohl rozmnožovat Ježíšův život. 2. Petrův 1,5-
11. 
 

Správné myšlení vede ke správnému mluvení, a následně i ke správným 
skutkům. Žalm 1,1-6 

 

Níže uvádím několik vyznání založených na Božím slově, která vám mohou 
být pomocí. Používejte je pravidelně, aby vám přinesla ten největší užitek.  
 

Mé tělo je chrámem Ducha svatého: vykoupeným, očištěným a posvěceným 

krví Ježíše. Moje údy, části mého těla, jsou nástroje spravedlnosti, vydané 
Bohu ke službě a pro Jeho slávu. Ďábel nade mnou nemá žádnou moc, nemá 
na mě žádné nevyřešené nároky; všechno bylo vyřešeno skrze Ježíšovu krev. 

Přemáhám Satana Beránkovou krví a slovem svého svědectví a já svůj život 
nemiluji až na smrt. Moje tělo je pro Pána a Pán je pro mé tělo. (D. Prince 

„God’s word Heals“) 



 

 

Skrze Ježíšovu krev jsem vykoupen z rukou ďábla.  
Skrze Ježíšovu krev jsou mi odpuštěny všechny mé hříchy. 
Skrze Ježíšovu krev jsem neustále očišťován ze všech mých hříchů. 

Skrze Ježíšovu krev jsem ospravedlněn, učiněn spravedlivým, jako kdybych 
nikdy nezhřešil.  
Skrze Ježíšovu krev jsem posvěcen, učiněn svatým, odděleným pro Boha. 

Skrze Ježíšovu krev mohu s důvěrou přicházet do Boží přítomnosti. 
Ježíšova krev neustále volá mým jménem k Bohu na nebesích.  

Podle následujících verších: Zjevení 12,11; Efezským 1,7; 1 Jan 1,7-9; 
Římanům 5,9; Židům 13,12; 10,19; 12,24. 
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