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Štvrtok 11. mája 2017 

Piesne: ES č. 358, 470 

Text: 1M 1, 24 – 31 

„Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. 

Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Hneď na začiatku Biblie, medzi prvými veršami je napísaná dôležitá pravda, ktorá sa týka našej 

hodnoty: „Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich 

stvoril.“ (1M 1, 27) Biblická zvesť nám jasne hovorí, že všetci ľudia bez rozdielu rasy, bez 

rozdielu veku, bez rozdielu výšky finančného konta, že my všetci nesieme Boží obraz. Táto veta 

je veľmi silným posolstvom. Toto by malo byť akýmsi mottom, s ktorým vykročíme do každého 

nového dňa. Malo by to byť naším mottom, podľa ktorého budeme s rešpektom pristupovať ku 

každému človeku. V 1. knihe Mojžišovej je príkaz, ktorý bol síce časovo podmienený, ale predsa 

mnoho napovedá. Tento príkaz znie: „Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek preleje 

jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz.“ (1M 9, 6) Tento príkaz nám ukazuje, že Pán 

Boh si chráni každého človeka, pretože všetci nesieme Boží obraz. Preto ak akýmkoľvek 

spôsobom zhrešíme proti človeku, hrešíme aj proti Bohu. Ako chápať tie slová, že sme stvorení 

na Boží obraz? Kresťania v každej dobe naplnili termín o Božom obraze špecifickým obsahom. 

Nech ide o akékoľvek vysvetlenie, všetky majú základ v tom, že Pán Boh nás stvoril z lásky. 

Nikto tu nie je náhodou. Martin Luther však zdôrazňoval, že ten Boží obraz bol poškodený 

hriechom, a čo z neho zostalo, je len karikatúra. Našimi dobrými činmi túto karikatúru môžeme 

len vylepšiť, ale stále to bude iba vylepšená karikatúra. Čo nedokážeme napraviť my, to dokázal 

Pán Boh v Ježišovi Kristovi. Božie slovo hovorí, že Ježiš „je obrazom neviditeľného Boha, 

prvorodený pred všetkým stvorením“ (Kol 1, 15). Z Božej milosti sú nám hriechy odpustené a je 

aj obnovený Boží obraz v nás. Každý náš zlý skutok však tento Boží obraz opäť narušuje. Preto 

pamätajme, aký obraz majú v nás ľudia vidieť: ten Boží! Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý Pane Bože, daj, aby sme nikdy nezabúdali na to, že svoju hodnotu máme od Teba. Daj, 

aby sme nezabúdali, že to, čo si nám Ty dal, nikdy nestratíme a nikto nám to nemôže zobrať. Daj, 

aby sme sa nepovyšovali nad druhých ľudí. Daj, aby všetci ľudia mohli vidieť, ako si v nás 

obnovil a stále obnovuješ svoj obraz. Amen.  
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