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Člověk byl stvořen k podobě Boží 
 

Genesis 5:1  ...V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. 

2  Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je 

Člověk). 

 

Lidé byli stvořeni k Boží podobě. Mají podobné vlastnosti jako Bůh, mají schopnost přemýšlet, 

tvořit a uvědomují si svoji existenci. Člověk byl stvořen jako věčná bytost, která po svém 

početí nikdy nezanikne a žije věčně. Naším úkolem je poznat svého Stvořitele a přijmout Jeho 

nabídku na věčný život v Božím království. Bůh si zamiloval člověka a rozhodl se, že chce s 

ním žít ve věčnosti spolu s vyvolenými anděly a duchovními bytostmi. Podmínkou pro takový 

život je přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Krále, který jediný může zprostředkovat 

hříšnému člověku vstup do Božího království. Nikdo se k Bohu nedostane, bez přijetí Ježíše 

Krista.   

 

Bůh nás nestvořil jako méněcenné bytosti, ale má plán povýšit člověka na svoji úroveň, v 

moudrosti, poznání, ve všech dobrých vlastnostech, které má samotný Bůh.  

Ježíš to dokonce potvrzoval ve svém slově, když řekl, že chce, aby ti, kteří v něj uvěří, byli 

tam, kde je On.  

 

Jan 17:24  Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na 

mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. 

 

To znamená, že pro ty, kteří opravdově uvěří v Pána Ježíše Krista, činí pokání ze svých hříchů 

a nechávají se proměňovat ve svém charakteru k Boží podobě, budou účastni nového života v 

dokonalém Božím světě v Boží slávě. Sláva znamená ohodnocení duchovních bytostí za jejich 

čistotu, věrnost, práci vykonanou podle Boží vůle. Oslavujeme ty, kteří něco dokázali a velmi 

si jich vážíme. Nikdo neoslavuje zloděje, vrahy, podvodníky a zločince všeho druhu.  

Co nemá před Bohem hodnotu, skončí v hořícím jezeře. Bůh si ponechá ve svém duchovním 

světě jen to, co projde očištěním a proměnou do Božího charakteru.  

 

Bůh také nestvořil člověka pro život ve hříchu. Proto je člověk velmi zranitelný po hříchu 

Adama. Naše tělo nemá neprůstřelnou kůži, která by odolala střelám z kulometu. Jsme velmi 

křehké bytosti, které se mohou v hmotném světě velmi rychle zranit nebo dokonce přijít i o 

svůj život. Hřích dostal člověka do smrtelného nebezpečí. Původní záměr při stvoření člověka 

byl život v dokonalém pozemském ráji, bez vrahů, zlodějů, násilníků, lhářů a dalších 

zvrácených bytostí. Proto Bůh nás nestvořil s ocelovými štíty a nenasadil nám neprůstřelné 

vesty. Nebylo to potřeba. Kde není hřích, tam nehrozí žádné nebezpečí. 

Kde  je hřích, tak tam je nebezpečné prostředí a lidé se musí chránit. Zamykají se před zloději, 

vymýšlejí různé bezpečnostní systémy, musí vynakládat velké prostředky na svoji obranu např. 

do armády. Dějiny jsou plné zvrhlých satanských vůdců, kteří pod vládou ďábla vedli války 

proti ostatním národům, za účelem jejich znásilnění a podrobení.  

Život ve hříchu je životem v prokletí, v neustálých bojích za svobodu, za sebeurčení, za osobní 

potřeby. Jeden okrádá druhého, podvod je normální v bezbožném světě, jeden na druhého žárlí 

(Kazatel 4:4).    

 

Žalmy 12:3  Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem. 

 

Lidé musí vynakládat velké prostředky na zámky, bezpečnost, ochranu, aby se nepozabíjeli 

navzájem.  
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Žádná automobilka nevyrobí automobil bez zámku a zabezpečení. Žijeme v nenormálním 

světě. Normální by bylo, kdyby lidé nemuseli nic zamykat a nic hlídat. Pokud ale lidé chtějí žít 

ve hříchu, pak se musíme jeden před druhým chránit.  

Boží slovo nás vyzývá, abychom nelhali jeden druhému a neříkali, že je všechno dobré. Není 

nic dobrého a normálního v tomto nevěřícím a zvráceném pokolení. Jedině, když lidé se obrátí 

a přijmou svého Spasitele Ježíše Krista, pak se může teprve budovat dobrá lidská společnost, 

jak praví Písmo. Pak už není Řek, Žid, barbar, divoch, otrok atd. - ale všechno sjednocuje Ježíš 

Kristus v Boží lásce a pravdě.  

 

Koloským 3:9  Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky 

10  a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého 

Stvořitele. 

11  Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale 

všechno a ve všech Kristus. 

 

Tato obnova nemůže nastat jen výměnou jedné bezbožné vlády za jinou bezbožnou vládu. 

Dokud se člověk nevrátí do obnovy k obrazu svého Stvořitele, pak jsou potřebné stále přísnější 

zákony a předpisy pro lidi, kteří se obrátit k Bohu nechtějí.  

Jak můžeme přispět k obnově my sami? Když budeme nejdříve my proměnění k Boží podobě, 

když se necháme očistit Ježíšovou krví, necháme se osvobodit od nečistých duchů - démonů a 

pak budeme světlem a solí ostatnímu světu. (V pátek jsem potkal bezdomovce, který chtěl 

nějaké drobné. Řekl jsem mu, že mu nějaké drobné dám, ale že ho to nezachrání z jeho bídného 

stavu. Řekl jsem mu, že se musí nejdříve obrátit k Ježíši Kristu. Nabídl jsme mu modlitbu za 

uzdravení nohy, ale odmítl to a spokojil se s pár drobnými. A tak je to s mnoha lidmi. Spokojí 

se s pár drobnými - nějakou mrzkou mzdou za práci, nějakou sociální dávkou, jen tak přežívají, 

ale toho, kdo by jim mohl skutečně pomoci,  Ježíše Krista odmítají) 

 

Lidé dokážou obelhat sami sebe a namlouvají si, že jsou v pořádku a Boha k životu nepotřebují.  

Spokojí se s určitou životní úrovní a myslí si, že jsou na tom dobře. Nic není dobré, pokud 

člověk žije ve hříchu, neustále pod vládou smrti a věčného zatracení.  

 

Co má připraveno Bůh pro ty, kteří mu uvěří?  

 

1 Petrův 1:3  Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého 

milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 

4  Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích 

5  a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. 

6  Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 

7  aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá 

zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 

 

Vírou v Ježíše Krista nám Bůh dal  

-  možnost nově se narodit. Nemáme jen pozemskou smrtelnou přirozenost, ale máme nebeskou 

nesmrtelnou přirozenost od našeho nebeského Otce 

- dává nám dědictví, které je připraveno v nebesích. O jaké dědictví jde? Veškeré nebeské 

poklady včetně nabídnuté Boží moudrosti, poznání, vědění, nekonečný věčný život, 

nepředstavitelně vysoká životní úroveň v nádheře, radosti, pokoji a Boží lásce.  

- Boží moc nás skrze víru střeží ke spasení. Je to velmi důležité, aby věřící chodili v Duchu 

svatém. Bez Boží přítomnosti a Boží moci nejde vyhrát žádný duchovní boj. Nepřítel neuznává 

žádné dohody. Jako ve světě vyhrává jen silnější, tak v duchovním světě vyhrává jen ten, kdo je 

spojen s Duchem svatým. Ďábel okrádá věřící o Boží moc. Věřící křesťané mnohdy neřeší 

dlouhodobě své problémy a nemají sílu proti zlému bojovat.  
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Nechávají své problémy "vyhnít" a řeší je, až když už je pozdě. 

- pravost naší víry se zkouší v různých zkouškách. Ďábel má lákavé nabídky - peníze, svět, 

lidskou slávu, nabídky k životu ve hříchu  podle hesla "hlavně si užít pozemského života".  

 

1 Timoteovi 6:6  Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. 

7  Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. 

8  Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 

9  Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých 

tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby, 

10  Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty 

víry a způsobili si mnoho trápení. 

11  Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, 

trpělivost, mírnost. 

12  Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses 

přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 

 

První část textu mluví o tom, že zbožnost je sama o sobě velké bohatství a  

měli bychom se spokojit s tím co máme. Další část mluví o tom, že člověk uvažuje o tom, čeho 

může dosáhnout v tomto světě. Někdo chce být bohatý, jiný chce být slavný. Jiný zase bohatý i 

slavný, někdo chce mít moc nad lidmi.  

Když se člověk zaměří v tomto světě na bohatství, slávu, moc, pak o všechno přijde. Všechna 

jeho námaha skončí v hrobě.  

 

Žalmy 49:6  Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci, 

7  kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí? 

8  Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe. 

9  Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, 

10  že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy. 

11  Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají 

jiným. 

12  Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po všechna pokolení, svými 

jmény nazývají role. 

13  Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež zajdou. 

14  To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. 

15  Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. Zrána je pošlapou lidé přímí, a co 

vytvořili, zhltne podsvětí, trvání to nemá. 

16  Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme! 

17  Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu; 

18  zemře, nic nevezme s sebou, jeho sláva za ním nesestoupí. 

19  I když zaživa si dobrořečil: "Chválí tě, že sis to zařídil tak dobře", 

20  musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo. 

21  Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum, podobá se zvířatům, jež zajdou. 

 

Když se člověk zaměří jen na tento svět, pak je obrovský chudák a hlupák, protože za nějakých 

80 - 90 let mu to bude naprosto k ničemu, pokud není bohatý před Bohem.  

Posloucháš rád příběhy, jak chudý k bohatství přišel? Pak jsi přesně ten typ člověka, který jde 

za fatamorgánou. Jsou lidé, kteří bláznovství se drží a pak jdou za nimi ti, kteří si libují v jejich 

řečech.  

Ty se nemusíš trápit nad tím, že se ti nedostává všeho, co by sis zasloužil za svoji práci, ani se 

nemusíš rozčilovat nad tím, že je nespravedlivý tento svět, kde bohatí stále více bohatnou a 

chudí více chudnou. Pokud nemá člověk Krista, pak nemá vůbec nic, stejně o všechno přijde. 
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Proto Pavel píše Timoteovi, že zbožnost, která se spokojí s tím co má, je už sama o sobě velké 

bohatství. Bůh tě vede na lepší místa.  

Dokonce tě nabádá, abys získal Boží moudrost za veškeré své jmění. Př. 4,  

bude tě chránit, vyvýší tě, oslaví tě, když ji obejmeš, vloží na tebe půvabný věnec, bude tvoji 

ozdobou, živ budeš mnoho let. Boží slovo, když mu budeš věřit, ti přidá léta života a zdraví 

celému tvému tělu. Co od Pána získáš, to ti nikdo nevezme.  

 

Když budeš chodit s Bohem, pak se nebudeš mít nikdy špatně. Když budeš toužit po Jeho 

vlastnostech, tak si tě Pán oblíbí. Dostaneš všechno, co budeš potřebovat a ještě ti bude mnoho 

přidáno v tomto čase a k tomu život věčný.  

 

 Marek 10:29  Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry 

nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, 

30  aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, 

matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. 

31  Mnozí první budou poslední a poslední první." 

 

Bůh nezůstane nikomu nic dlužen. 

 

Karel Jureček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


