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Proměna člověka k obrazu Božímu - znovuzrození.  
 
Ježíš Kristus je dokonalý Bůh a dokonalý člověk. Neučinil žádný hřích, a proto ho Otec přijal 
do svého království po vzkříšení z mrtvých a dal mu místo po své pravici.  
 
Matouš 28:18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého 
20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku." 
 
Ježíš Kristus má Boží přirozenost i lidskou přirozenost.  Byl na počátku stvoření celého 
vesmíru a stal se člověkem. Jeho příchod na zemi by nebyl nutný, kdyby lidé nezhřešili a 
zůstali by v duchovní čistotě a poslušnosti Bohu.  
Co se hříchem změnilo?  
Když první lidé zhřešili, ztratili duchovní čistotu, Bůh se vzdálil od člověka a člověk se stal 
duchovně mrtvý. Zůstala mu tělesná přirozenost.  Od této chvíle žádný člověk se nemůže 
narodit dobrý. Každý člověk po hříchu Adama se rodí jako velký, zlý sobec a egoista.  
 
Ježíš řekl, že žádný člověk není dobrý, jedině Bůh je dobrý. Přesto, že jsme se narodili 
s hříchem a v porušeném stavu, Bůh nás nezatracuje a chce nám dát dobro, ne zlo. 
 
Matouš 7:11  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš 
Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! 
Lukáš 11:13  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš 
Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" 
 
Mnozí lidé nechápou, že bez duchovní proměny – bez znovuzrození, nemůže nikdo vstoupit do 
Božího království a nikdo nemůže být dobrý.  
Klamné lidské filosofie založené na humanismu tvrdí, že člověk se dá proměnit výchovou. 
Také věří na to, že když zajistí člověku dobrý život v hojnosti a nikomu nebude nic chybět, pak 
budou lidé šťastní a spokojení. Toto je největší omyl a podvod na lidi.  
Nezmění tě k dobrému vzdělání, ani nadbytek, bohatství, peníze. Výchovou se dá potlačit 
částečně agresivita člověka, dá se vychovat člověka, aby se částečně sebeovládal, získal 
základní návyky slušného chování. Ale ani to nezmění člověka zlého v dobrého.  
Denně se přesvědčujeme, že kradou bohatí i chudí, že jsou agresívní lidé bez vzdělání i 
s nejvyšším vzděláním. Vidíme, že ani náboženství nezmění člověka k dobrému – viz např. 
fanatické muslimské náboženství, které je násilné vůči všem lidem s jiným vyznáním.  Jiná 
náboženství přivedou lidi do asketického života, chtějí umrtvovat své zlé žádosti 
sebepokořováním,  bitím vlastního těla. V bibli čteme, že Bálovi kněží se bili biči až do krve. 
Asketický život tě také neučiní dokonalým a dobrým člověkem. Duchovní zlo zděděné po 
Adamovi se nedá vybít tresty, nebo nějakou lidskou filosofií, nebo tzv. převýchovou. Kdyby to 
tak opravdu fungovalo, pak každý zločinec, který prošel vězením, by byl lepším člověkem, 
protože by byl převychován. Skutečnost je taková, že z vězení se vrátí více poučený, jak má 
lépe krást, lépe podvádět a zabíjet tak, aby se na něj nepřišlo.  
Člověk tak jak je, se nemůže změnit v dobrého bez Božího zásahu. Hřích a smrt, která je 
v srdci člověka nejde vymazat lidskými prostředky. Lidské konání po hříchu Adama je zlé. 
 
Genesis 6:5  I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor 
jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 
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Bůh hovoří, že z původně dobrého člověka, kterého stvořil, se stal zlý tvor, který v každé chvíli 
v mysli i srdci má jen ztřeštěné a zlé myšlenky.  
 
Římanům 1:21  Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž 
jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. 
 
Člověk, který není proměněn Bohem ke svému obrazu, má scestnou myls, převrácenou, 
nerozumí tomu, co je dobré a co zlé.  
 
Jaké je myšlení člověka po hříchu Adama?  
1.Touha po majetku. 
Nejčastější úvahy jsou, jak co nejjednodušším způsobem získat peníze. To nahrává různým 
loteriím, sázkovým kancelářím, podvodným lichvářským půjčovnám peněz. Lidé chtějí 
zbohatnout rychle a bez práce. Pro získávání bohatství jsou lidé schopni pohřbít všechny 
morální i duchovní zásady, které se ve školách naučili. Když se jedná o peníze – neznají bratra. 
 
2.Touha po slávě 
Druhou silnou touhou je být – slavný a oslavovaný člověk. Také to souvisí s penězi, ale těmto 
lidem velmi lichotí, když je druzí chválí, jak jsou dobří a dokonalí – lidská pýcha je nekonečná.  
 
3. Touha po moci.  
Jeden chce ovládat druhého. Pro tuto touhu se vedou války. Pro tuto touhu mnozí vstupují do 
politiky. Lichotí jim, když si mohou hrát na bohy, kdy mohou rozhodovat o osudech lidí.  
V Danielovi čteme, že žil jeden král Nabúkadnesar, který měl obrovskou moc nad lidmi. 
Daniel hovořil k synu krále Nabúkadnesara - Belšasarovi. 
 
Daniel 5:18  Slyš, králi! Bůh nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, tvému otci, království a velikost, 
slávu a důstojnost. 
19  Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a 
obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, 
ponížil. 
20  Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně zpupný, byl svržen ze svého 
královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. 
21  Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu, bydlil s divokými osly, za 
pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud 
nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho 
chce. 
 
Po sedmi letech Bůh vrátil králi rozum a ten se pak pokořil před pravým Bohem, ale jeho syn 
se stejně nepoučil a žil zhýralým životem, proto byl zabit.  
 
Z historie i současnosti se dá vypozorovat, že žádný člověk se zkorumpovanou povahou a 
neobráceným duchem nemůže být dobrý. A Bůh prohlásil, že žádný člověk nevejde do jeho 
království, pokud se nenarodí znovu.  
 
Jan 3:1  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 
2  Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. 
Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." 
3  Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit 
království Boží." 
4  Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit 
do těla své matky a podruhé se narodit." 
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5  Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže 
vejít do království Božího. 
6  Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 
 
Abys vešel do Božího království a mohl se účastnit věčného života, musíš získat Boží 
přirozenost a tím získáš i nebeské občanství. Se zkaženou lidskou přirozeností nevejde nikdo 
do Božího království.  
Bůh tě chce přijmout do svého království jako svého syna a dceru, ale pod podmínkou, že se 
necháš Bohem proměnit. Máš na to jen krátký život, abys to pochopil a přijal Ježíše Krista, 
který za tebe zaplatil výkupné za tvé hříchy.  
 
Je mnoho věřících lidí, kteří nikdy nevejdou do Božího království, protože se nechtěli nechat 
Ježíšem Kristem proměnit. Chtěli si ponechat svou zlou sobeckou povahu a používali víru jen 
ke svému oslavení a obohacení.  
 
Proč dává Bůh šanci na záchranu člověku a ne padlým andělům a ďáblovi? Duchovní bytosti, 
měli přímé poznání Boha a žili v Božím království. Znali dobrotu všemohoucího Boha, užívali 
si všeho, co Bůh stvořil, přesto se vzbouřili a poslechli padlého anděla Lucifera. Protože si 
nevážili tohoto vznešeného postavení v Božím království, byli svrženi do pekelné propasti a 
připoutáni řetězy pro den Božího soudu.  
 
Judův 1:6  Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili ur čené 
místo,  (Bůh) drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. 
 
Každý den tisíce lidí, kteří zemřou bez Ježíše Krista, bez odpuštění hříchů, padají do pekla.   
Z tohoto místa není návratu, nedá se vykoupit nějakými modlitbami tady na zemi. Neexistuje 
žádný očistec, ve kterém by se lidé mohli po smrti ještě očistit od svých hříchů. Očistec je 
lidský výmysl, který dává falešnou naději na záchranu. Bůh je spravedlivý a nedá se podplatit 
nějakými lidskými dodatečnými dary. Jestliže se neobrátíš a nenarodíš znovu ve svém 
fyzickém životě, pak po smrti už žádnou druhou šanci nedostaneš.  
 
Lidé si navymýšleli různé teorie, jak by se vyhnuli, nebo oddálili Boží soudy. Jedni říkají, že se 
narodíš znovu jako třeba pes, nebo kráva, nebo brouk a tak dlouho se převtěluješ, až se 
napravíš. Druzí říkají, že když se nestačíš obrátit za svého života, pak se za tebe budou modlit 
tvoji příbuzní a ti tě vytáhnou z tzv. očistce do nebe. Další říkají, že když umřou, pak ztratí 
vědomí a už neexistují – rozplynou se v nicotu bez vědomí své existence.  
 
Co říká Bůh?  
 
Židům 9:27  A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, 
28  tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví 
ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. 
 
Z tohoto textu je zřejmé, že na svoji záchranu máš jen jeden pozemský život.  
O své budoucnosti rozhoduješ dnes v tomto čase. Můžeš se hloupě vysmívat Bohu, nebo  
se můžeš zachránit a přijmeš Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.  
Bůh tě ještě nesoudí, ale chodíš po tenkém ledě, pod kterým je hluboká propast, ze které není 
návratu.  
Obnov svůj vztah s Ježíšem Kristem a nech se jím proměnit.  
Pak se dostaneš do Jeho přítomnosti a slávy. 
 
Bůh nemá radost z toho, že lidé předčasně umírají a odcházejí do pekla. 
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Ezechiel 18:32  Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. 
Obraťte se tedy a budete žít." 
 
Římanům 2:6  On `odplatí každému podle jeho skutků´. 
7  Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. 
8  Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. 
 
Nelituj toho, že jsi vydal svůj život Ježíši Kristu, získal jsi nebeskou cenu – věčný život, který 
ti nikdo nevezme. Jako Boží dítě můžeš žít vítězný život. Mezi Boží dary patří i zdraví celému 
tvému tělu i duši. 
Ježíš řekl, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Marek 2:17. 
 
Jsou duchovní zásady, které ti pomohou chodit s Bohem v pokoji a ve zdraví. 
 
Přísloví 3:5  Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 
6  Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. 
7  Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. 
8  To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. 
9  Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! 
10  Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě. 
 
1.Nepochybuj o Boží dobrotě a nespoléhej na svoji vlastní chytrost. 
2.Snaž se během svého života poznat co nejvíce z dokonalé Boží vůle, co je pro tebe dobré. 
Když budeš toužit po poznání Boha, sám bude jednat a bude ti ukazovat cestu. 
3.Nezaplétej se s lidmi zlými, kteří vymýšlejí zlé věci. Od zla se odvrať v každé podobě.  
4.Cti Boha ze svých příjmů a ze všeho, co ti přináší zisk.  
 
Pak se Bůh postará, abys byl zdravý a naplní veškeré tvé potřeby v tomto životě a pak tě čeká 
věčný život v Boží lásce a slávě.  
 
KJ 
 


