
Jaromír Juřínek – Můžeme změnit svůj charakter ? 

2 Kor 3,18. – „My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem 

proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.“ 

Každý z nás má nějaký charakter, nějaký temperament. Můžeme se změnit? Většina lidí si myslí, že ne.  

Definice: 

Temperament je soustava psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání člověka 

– zvláště tím, jak snadno vznikají city, jak jsou silné a jak živě se projevují navenek, jak rychle se střídají. 

Charakter považujeme za složku, součást, morální jádro psychiky a osobnosti, jehož podstatou je svědomí 

(internalizované morální řízení individuálního chování). Vlastnosti charakteru se navenek projevují relativně stálým 

chováním k vnějšímu světu, zvláště sociálnímu, k hodnotám, k práci i k sobě samému. Není vrozený, utváří se výchovou 

a sebevýchovou. 

První stránky Bible nás ujišťují, že jsme byli stvořeni jako obraz Boží. Jen lidské bytosti jsou stvořeny k obrazu Božímu. 

Je to velká výsada. Můžeme navazovat na vztahy, můžeme milovat, můžeme dávat a přijímat lásku, můžeme se smát 

a plakat a můžeme skládat Bohu účty za své jednání. Boží obraz v nás je však pokřivený. 

Jak vypadá obraz Boží? Jako Ježíš Kristus. 

2 Kor 4,4. - Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je 

obrazem Božím 

Kol 1,15. - On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. 

Židům 1,3. - On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral 

o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech. 

Často říkáme : „Jaký otec, takový syn.“ Když jsou nám děti podobné, těší nás to. Stejně to těší i Boha. 

My se Bohem nikdy nestaneme. To je ta nejstarší Satanova léčka, kterou uplatnil na Adama (Gen 3,4.). Některá 

náboženství stále šíří tuto lež. Jsme stvořeni, ale nikdy nebudeme stvořitelem. Máme však přijmout charakter 

Stvořitele, odložit své lidství a snažit se Mu podobat. Záměrem Boha je změna našeho charakteru. 

Tím, že přijmeme boží charakter se však nestaneme nemyslícími bytostmi, nejsme loutkami, nezmění se náš 

temperament, naše osobnost. 

Mat 5  

Gal 5 

1 Kor 13 

2 Petr 1,5.-8. 

Někdy náš růst urychlí těžké a složité okolnosti života. Na druhou stranu není pravda: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Je  

mnoho takových lidí, kteří se pod tíhou trápení a těžkého zkoušení odkloní od Boha. 

Někdy nechápeme Boží záměr a těžkosti, které nás potkají. Nemáme připraveno Nebe na zemi, to nám Bůh neslibuje. 

Nebe přijde až později. Bůh nás chce zocelit, připravit, změnit náš charakter pro budoucí pobyt v nebi. Příkladem je 

J.A.Komenský, který byl celý svůj život těžce zkoušený, a přesto – čím více zkoušek zkusil, tím více se obracel k Bohu a 

plně mu důvěřoval. 

Boží zkoušky nechápeme. Naše vyrovnání s těžkým obdobím ale není naší zásluhou. Situaci zvládneme díky Duchu 

svatému. 

2 Kor 3,18. -  A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu a jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, 

od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. 



Proces změny je posvěcením. Působení Ducha svatého je často provázeno proměnami, vytržením. Ale mohou být 

také zcela nenápadné projevy. My nemáme Boha napodobovat, ale máme nechat působit Ježíše Krista v nás. 

Kol 20 

Duch svatý uvolňuje svou moc, když vykročíme směrem k Bohu. 

Joz 3  

Teprve když lidé vstoupí do vody, je jim dáno vodu překročit. Bůh čeká na naše vykročení, i když si nevěříme a bojíme 

se. 

Ef 4,21.-24. –  

21 Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, 

22 odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. 

23 Obnovujte ducha své mysli 

24 a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. 

 

Při proměně našeho charakteru máme trojí odpovědnost: 

 Musíme se rozhodnout ke změně jednání – odhoďte 

 Musíme změnit způsob myšlení – obnovujte 

 Musíme obléci Kristův charakter osvojením nových návyků – oblékněte 

Ježíš Kristus chce, abychom rostli spolu. Některá náboženství považují za nejvíce svatého toho člověka, který se 

uzavře do samoty kláštera a věnuje se rozjímání. Ale takto to Ježíš nechce. Potřebujeme žít ve společenství, 

milovat lidi jako Kristus, učit se s nimi žít, navázat společenství. 

Někdy si říkáme – proměna našeho charakteru trvá příliš dlouho. Jde o dlouhodobý proces trvající po celý náš 

život. Jsme dílo, na kterém se pracuje. Na zemi změna charakteru nebude dokončena. Dojde k ní až při druhém 

příchodu Ježíše Krista. Teprve až Ho uvidíme, bude proměna dokončena. 

1 Jan 3,2. - Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. Vímeť pak, že když se okáže, 

podobni jemu budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž jest. 

Lidé si málo uvědomují, že Bůh chce náš charakter změnit ze všeho nejvíc. Někdy se chceme začlenit do našeho 

světa a jsme rozmrzelí, že Bůh neodpovídá, když se ho ptáme na řešení našich karierních, finančních a jiných 

problémů. Bůh má mnohem více na zřeteli náš charakter, než naši karieru, naše finance, naše vztahy. 

Řím 12,2. - A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká 

by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá. 

Mnoho populárních křesťanských knih mluví o osobním naplnění, emocionální stabilitě atd. Ježíš Kristus ale 

nezemřel kvůli našemu pohodlnému životu a citové spokojenosti. Soustředit se máme pouze na Boží záměr. 

 

 

 


