
Člověk – obraz Boží 

 

Osnova: 

1. Bůh – stvořitel (1M 1,1-2) 

2. Člověk Božím obrazem (1M 1,26-27) 

3. Společné rysy – Bůh – člověk 

4. Dokonalý obraz – Kristus 

5. Následování JK – naplnění naší podstaty 

 

Bůh – stvořitel (1M 1,1-2) 

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad 
vodami vznášel se duch Boží.  

 

Hovoříme-li o člověku jako o Božím obraze musíme nutně začít pohledem na předlohu. Bůh se 

ihned na začátku Bible představuje jako někdo, kdo je aktivní. Tvoří zemi a nebe a ustanovuje 

čas. Není někdo, kdo by na něco čekal, ale ihned přebírá iniciativu. 

Bůh tvoří celý svět – postupně začíná zemí a nebem a přes rostliny a zvířata se dostává až ke 

člověku. 

 

Člověk Božím obrazem (1M,1,26-27) 
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.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je 
stvořil. 
 

 V těchto verších Bůh třikrát zmiňuje to za jakým účelem nás stvořil. Stvořil nás abychom byli 

jeho obrazem. Nemluví se o tom, proč nás stvořil. Bůh je troj jediný a sám by si vystačil. Přesto 

se rozhodl nás stvořit ke svému obrazu. Jestliže Bůh něco zopakuje třikrát, je to opravdové 

zdůraznění té věci. 

Smysl lidského života spočívá v naplnění toho, jak nás Bůh stvořil – jako jeho obraz. Lidé se 

často ptají na smysl života, na to proč tu jsme a jaký má náš život význam. Bůh nám dává 

odpověď již na první stránce Bible. 

Pokud dáme pryč Boha, je těžké říci co je člověk. Pokud se podíváme na různá učení, která se 

snažila dát člověku smysl bez Boha (např. humanismus – středem je člověk), tak zjistíme, že 

žádná vlastnost, která se oslavuje na člověku nechybí ani Bohu. Člověk si jen bláhově snaží 

vystačit si sám. 

 

Obraz zobrazuje předlohu, ale nikdy není jako předloha. Stejné je to i s námi a Bohem – máme 

být jeho obrazem, ale nikdy nebudeme Bůh. 

 

Obraz tak jak my ho chápeme a představujeme si zobrazuje jak někdo vypadá. Boha nikdy nikdo 

neviděl a tak je jasné, že obraz, který má Bible na mysli není zobrazením fyzické podoby, ale 

toho jaký Bůh je. To je naše poslání – za tím účelem jsme byli stvořeni. 

 

 



Společné vlastnosti – Bůh – člověk 

 
Adam a Evou nesli vlastnosti Boží – po pádu se Boří obraz pošramotil. Adam s Evou se rozhodli 

nedbat Božích nařízení.  

Přesto všechno, jsou na člověku vidět znaky toho, jaký Bůh je – nedokonalé, ale jsou. 

 

Těchto znaků je mnoho, pro dnešní kázání jsem vybral tři z nich. 

• Svobodná vůle – člověk stejně jako Bůh má svobodnou vůli. Svobodná vůle se pojí 

s odpovědností za svoje rozhodnutí. Jak naplňujeme naše poslání? 

• Slovo a jeho moc – Boží slova stvořila svět. Naše slova mají také moc – budovat 

(povzbuzovat) nebo bořit (ublížit). Dbejme na naše slova – dávejme si pozor na to, jak se 

projevujeme. 

• Touha po společenství – Bůh nás stvořil, jako společenské tvory 

 

Dokonalý obraz – Kristus 

 
Jak můžeme naplnit naše poslání? Bůh nás nestvořil abychom byli lepším člověkem. Bůh nás 

nestvořil, abychom sami sebe neustále vylepšovali. Neustálá snaha se vylepšovat spolu 

s kolotočem pádů, povstávání a naší nedokonalosti nás může svazovat a vyčerpávat. 

Máme být Božím obrazem, přesto toho sami vlastní silou nemůžeme dosáhnout. Mohlo by se to 

zdát „nefér“, ale Bůh to tak zařídil a je to tak dobré. Pokud by k tomu stačilo pouze něco vykonat 

(zaběhnout stovku pod 10s, každého ozdravit, …) byli by vždy někteří lidé vyřazeni – 

diskvalifikováni na základě schopností. Takto jsme vyřazeni – férově – všichni. 

 

Bůh to na nás, ale nenechal – jinak by jsme se s Bohem nikdy nepotkali. Bůh poslal Ježíše, který 

to dokonal za nás. Bůh nám podává pomocnou ruku v Kristu aby nám pomohl k tomu, abychom 

naplnili naše poslání. 

 

Přijetím Krista jsme nastoupili cestu „dokreslování“ Božího obrazu v nás. Proměna není 

lusknutím prstu, ale je postupná. Člověk po znovuzrození se stává duchovním miminkem. Jestliže 

víme, jak to s námi je, jaké je naše poslání (výsada) se starat o to abychom byli Božím obrazem. 

Pracovat na sobě, a napodobovat Krista – tím, že chodíme s Kristem, vidíme ho jsme v jeho 

blízkosti – tím jsme proměňováni. Máme růst v Krista. Bůh nám dal pomoc – Ducha svatého. Na 

nás je podřídit svoji vůli jeho a poddat se jeho vedení. To je ta jediná věc, kterou v tomto procesu 

potřebujeme. Není to jednoduchá věc a někdy to je těžké, když nás Bůh proměňuje. 

 

Důležité je pracovat na sobě s Boží pomocí a „vylepšovat“ obraz, který o Bohu prezentujeme – 

pilovat náš charakter, jak se chováme, jak mluvíme … . Je dobré mít okolo sebe starší bratry a 

sestry ve víře, jako povzbuzení toho, že delší chození s Kristem opravdu nese ovoce. Můžeme to 

vzít jako povzbuzení. 

 

  

 

 

 

 


