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Člověk byl stvo řen k životu s Bohem.    
 
Genesis 1: 26  I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší 
podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a 
nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." 
1:27  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 
jako muže a ženu je stvořil. 
 
Musíš znát svůj původ abys věděl proč jsi tady na světě. Nejsme výplodem náhody. 
Člověk má své postavení ve světě a má významné postavení ve stvoření.  
Bible nevysvětluje proč člověk nebyl stvořen jen jako duchovní bytost. Bohu se 
zalíbilo vytvořit hmotný svět a spojit hmotu s duchem a vytvořit tak bytost, která má 
hmotné tělo, ale uvnitř je duch, který ho oživuje.  
 
Jan 6:63   Duch jest, jenž obživuje, tělo nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, 
Duch a život jsou. 
Jan 6:63   Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám 
mluvil, jsou Duch a jsou život. 
 
Člověk vznikl tak, že do hmoty Bůh vdechl svého ducha.  
 
Genesis 2:7   I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí 
dech života. Tak se stal člověk živým tvorem (duši živou). 
 
Démoni nemají tělo a proto chtějí uskutečnit svoje touhy právě přes tělo a touží 
vstoupit do těla člověka.  
 
Když vyjde z člověka jeho duch, pak tělo bez ducha umírá – není schopné života.  
 
Jakub ův 2:26   Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 
Veškeré myšlení probíhají v duchu člověka.  
 
Bůh komunikuje s člověkem jedině skrze jeho ducha. Člověk v těle měl dokonalou 
obnovu a neměl umírat.  
 
Další významnou vlastností člověka bylo, že se mohl rozmnožovat. Tyto schopnosti 
andělé nemají. Proto i po pádu člověka padlí andělé zatoužili po této schopnosti a 
přicházeli k lidem a měli poměr se ženami a ty jim rodili zrůdy.  
 
Genesis 6:1   Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové 
božští, 
2  jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 
3  Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť 
je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let." 
4  Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, 
vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové 
pověstní. 
 
Bůh to zastavil potopou světa a zničil porušené stvoření. V té době bylo běžné, že 
andělé se pohybovali mezi lidmi. Brali na sebe lidskou podobu a tehdejší ženy ani 
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netušily, že žijí s anděly. Až když se jim narodilo dítě, pak zjistili, že je nějaké jiné – 
šest prstů na rukou, šest prstů na nohou a  u některých uprostřed hlavy jedno oko.  
 
Ještě dlouho po potopě bylo toto porušení na zemi a rodili se obři.  
 
2 Samuelova 21:18   O něco později se opět strhl boj s Pelištejci v Góbu. Tehdy ubil 
Sibekaj Chúšatský Sáfa, který byl z rodu obrů. 
19  Když se znovu strhl boj s Pelištejci v Góbu, Elchánan, syn Jaare Oregíma 
Betlémského, ubil Goliáše Gatského. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo. 
20  A opět se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovitý muž, který měl šest prstů na rukou a 
šest prstů u nohou, celkem čtyřiadvacet. Ten také pocházel z obrů. 
21  Tupil Izraele, a Jónatan, syn Šimeáje, bratra Davidova, ho ubil. 
22  Tito čtyři pocházeli z obrů v Gatu. Padli rukou Davida a rukou jeho služebníků. 
 
Všichni tito obři měli jedno společné – bojovali proti Božímu lidu. Padlí andělé a 
všichni démoni nenávidí Boží lid, nenávidí křesťany. Lidé je pak postupně všechny 
vyhubili.  
 
Od té doby už nebylo satanu dovoleno, ani padlým andělům, aby vcházeli k lidem. Ti 
nejsilnější jsou spoutáni řetězy a jsou drženi v propasti – v pekle do dne, kdy budou 
na čas propuštěni na zemi, aby zemi trápili. Na zemi je v současné době jen 
omezené množství těchto padlých bytostí, přesto dokážou napáchat velké škody.  
 
2 Petrův 2:4   Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné 
propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. 
5  Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu 
se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. 
6  Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal 
výstrahu budoucím bezbožníkům. 
 
Proti těmto bytostem nejsou lidé schopni bojovat bez Boží moci.  
 
K čemu jsi byl stvořen? 
Abys vládl nad zemí, nad vším stvořením na zemi. Do tohoto světa vstoupil satan a 
ničí to, co Bůh stvořil.  
Lidem by se mnohem lépe žilo, kdyby na zemi nebylo duchovní zlo, které stále 
působí na všechny lidi.  
 
Efezským 2:1   I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, 
2  v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, 
ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. 
3  I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést 
svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.  
 
Boží slovo vysvětluje, že lidé, kteří nepatří Bohu, jsou ovládání duchovními silami zla, 
které je manipulují a popouzejí ke vzpouře proti Bohu.  Působí v těch, kteří vzdorují 
Bohu.  
Když se takoví lidé dostanou k moci, pak mají charisma ovládat masy lidí a nechávají 
se oslavovat. I po smrti posledního vládce v Severní Koreji  se musí lidé povinně 
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chodit klanět před jeho sochou.  Lidé se v takovém systému nedokážou bez vnější 
pomoci osvobodit. Nad nimi vládnou padlí andělé a démoni, kteří je zotročili.  
 
Ježíš přišel, aby zmařil činy ďáblovy a vyvedl lidi z otroctví hříchu a smrti. Vzal na 
sebe lidské tělo a v něm prožil na zemi 33-39 let. V těle lidé zhřešili a v těle Ježíš 
trpěl za hříchy lidí. Otec Ježíše povolal, aby spasil lidi z věčné smrti a proto Ježíš  
musel trpět v těle.  
 
Proto, když ty přijmeš Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, dostaneš se do 
pozice nad padlé anděly i nad démony i nad satana. Jedině tak můžeme naplnit Boží 
vůli, abychom se znovu stali dědici Božího království o obnovili přátelství a spolupráci 
s Bohem. Toto je jediný způsob, jak můžeš v tomto hmotném světě porazit všechny 
duchovní nepřátele.  
 
Obnovený duchovní život s Bohem tě opravňuje konat v Ježíšově jménu skutky, 
které konal Ježíš. Ježíš ukázal, jak se může člověk dostat zpět do Božího požehnání. 
Z prokletí a smrti do života v hojnosti, radosti, pokoji a v moci a síle Ducha svatého.  
Když člověk se vzepře proti Ježíši, nemůže žít spokojený život na zemi. Je neustále 
trápen a bit.  
 
Ježíš Kristus tě chce dostat na svoji životní úroveň. Jsi stvořen k Jeho obrazu podle 
Jeho podoby a s jeho vlastnostmi. Bůh chce, abys měl stejný charakter, jako má On.  
Abys byl plný lásky, pokoje, radosti, a Boží síly. Také chce, abys byl účasten Jeho 
slávy. Sláva představuje osobní ohodnocení a vyvýšení.  
 
1 Korintským 15:43   Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v 
slabosti, vstává v moci. 
 
Slávu člověka neurčuje množství peněz, nebo schopností, ale charakterové 
vlastnosti podobné Bohu.  
Mnozí touží po uznání a slávě, ale protože nemají morální a duchovní vlastnosti 
podobné Bohu, tak spíše sklidí pohrdání a odmítnutí od lidí.  
Koho si Bůh váží i lidé? Takových lidí, kteří žijí v pýše, aroganci,  hulvátství?  
Ne.  
 
Římanům 14:17   Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve 
spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. 
18  Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. 
19  A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. 
 
Chceš být váženým a ctěným občanem? Pak usiluj o vztah a přátelství s Duchem 
svatým a Jeho naplnění. Lidé chodí za těmi, kteří mají duchovní pomazání od Boha.  
 
Když budeš zastávat pravdu a spravedlnost, takové hodnoty, kterých si váží Bůh, pak 
budeš mít uznání i u lidí.  
 
Žalmy 15:1   Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí 
bydlet na tvé svaté hoře? 
2  Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává 
pravdu, 
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3  nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá 
hanu, 
4  pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co 
odpřisáhl, byť i ke své škodě, 
5  nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto 
jedná, nikdy se nezhroutí. 
 
Toto jsou charakterové vlastnosti, které žádá Bůh.  

- bezúhonný život. To je takový život, který nemá špatnou pověst, nejsi zapleten 
do intriků, do korupce, do podvodů. Nezískáváš peníze krádežemi a další  
prostředky k životu nelegálním způsobem. Nelegální před Bohem je i sexuální 
život před manželstvím.  Bezúhonnost je podmínka, aby ti Bůh žehnal. 
Genesis 6:9   Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve 
svém pokolení; Noe chodil s Bohem.  Protože byl Noe bezúhonný a 
spravedlivý, proto ho Bůh zanechal na zemi.  

- spravedlivé jednání ke všem lidem. Nikomu nenadržuješ a nikoho 
neponižuješ.  Spravedlnost musí být na vyšším místě než přátelství lidí. 
Nebuď přítelem člověka, který žije nespravedlivě a podvodně. Nic s ním neměj 
společného – odděl se od něj. Po znovuzrození, nemůžeš udržovat vztahy, 
které tě vedou do hříchu.  

- zastává ze srdce pravdu. Kdo ve vzepře pravdě, nemůže být zachráněn. Ježíš 
je cesta, pravda i život. Věřící lidé dokážou rozlišovat mezi pravdou a lží. 
Satan oklamává lidí lží o stvoření světa, o duchovním světě. Popírá existenci 
nebe i pekla, popírá existenci Boha, vytváří lživé filosofie a všechna 
náboženství nezaložená na Kristu a Duchu svatém.  satan je nazván otcem 
lži. Duch svatý je nazvaný Duchem pravdy. Proto musíš přijmout Ducha 
svatého, abys poznal co je pravda a co lež.  

- další vlastnosti jsou charakterové – nemít pomlouvačný jazyk, nedělat nic 
zlého svému bližnímu, nezávidět úspěch druhých,  

- pak je spravedlivý soud. Musíš odmítnout ty, kteří jsou hodni zavržení – kteří 
proklínají Boha. Apoštol Pavel říká, budiž proklet, kdo nemiluje Pána.  

- další vlastností je uctít ty, kteří pracují pro Pána a vážit si je. Všechny Boží lidi, 
kteří nám byli dáni od Mojžíše až po posledního kazatele, který chodí v Duchu 
svatém a v pravdě.  

- neměnit svá rozhodnutí podle toho, jak mně to vyhovuje. Když se k něčemu 
zavážeš, pak to splň, i když z toho nebudeš mít zisk. Neměníš to, co jsi 
odpřisáhl.  

- nepůjčuje na lichvářský úrok a nedá se podplatit proti nevinnému.  Častý hřích 
v dnešní době. Kdo má peníze, dostane se na kauci z vazby, i když je vinen. 
Lichva je u mnohých záložen a půjčoven peněz. Půjčí ti 10 tis. a chtějí zpět 50 
tisíc. 

 
 
Kdo jedná podle Božích zásad, nikdy se nezhroutí. Neumřeš předčasně a 
nepostihnou tě takové krachy jako u lidí v tomto světě.  
 
KJ 


