
Milé sestry, milí bratři, mládeži, přátelé, děti,
 
chtěla bych dnes spolu s vámi otevřít Písmo a přemýšlet nad textem z listu apoštola 
Pavla, který napsal lidem z města jménem Filipy. Pokud sebou máte své Bible, 
můžete si je otevřít a najít si list Filipským, 2. kapitolu, a tam budu číst od 1. do 11. 
verše. List Filipským, 2, 1-11 

V dnešním zamyšlení bude asi nejvíce skloňovaným slovem slovo „hodnota“. 
Hodnota může být různého druhu: směnná-ta je vyjádřena cenou zboží, hodnota 
užitná, která vyjadřující užitečnost nebo žádoucnost zboží, a kdo z vás jezdíte do 
zahraničí, tak vám možná bude povědomé spojení celní hodnota, která je základem 
pro vyměření cla.

Já bych se však s vámi chtěla zamyslet nad hodnotami trochu jinými, nad hodnotami 
ne z hlediska ekonomického, ale z pohledu filosofie, tedy nad tím, čeho si jednotlivci 
nebo skupiny váží, cení, za co jsou ochotni něco obětovat nebo zaplatit. 
Tuto hodnotu dnes rozebereme ve třech směrech: 

• jakou hodnotu má člověk pro člověka, 
• jakou má hodnotu Bůh pro člověka a nakonec, 
• jakou hodnotu má člověk pro Boha. 

1. HODNOTA ČLOVĚKA PRO ČLOVĚKA

Včera byl pátek. To není nic neobvyklého, jinak bychom dnes neměli sobotu :) víte, 
co na včerejším dni bylo zajímavé? Byl pátek 13., podle pověr by to měl být 
nešťastný den plný katastrof. Pevně doufám, že u vás, stejně jako u mě, tato pověra 
neplatila :) ale včerejšek byl významný ještě jednou skutečností, a to tou, že uplynulo 
přesně půl roku od teroristickým atentátů v Paříži...myslím, že už jen tento fakt 
odpovídá na otázku, jakou hodnotu má dnes lidský život. 
Někteří si možná myslí, že Paříž je od nás daleko (podle výpočtů internetu je to 1140 
km). Je to ale u nás v ČR jiné? Nebo možná lépe řečeno ideální? Je to takové, jaké 
byste si přáli? Na to si každý musíme odpovědět sami v sobě. 

Problémy v dnešní společnosti jsou vážné a alarmující. Výchova dětí je dnes velice 
odlišná než před 30 lety. Tenkrát když dítě chodilo do školy a zlobilo ve vyučování, 
tak dostalo od učitele výchovný pohlavek a poznámku do žákovské knížky. A když 
rodiče večer žákajdu zkontrolovali, tak se stalo co? 

Jednoduchá věc, milé dítko dostalo od tatínka ještě nádavkem další výchovnou za to, 
že vyrušoval při výuce a pokud byla poznámka závažnějšího charakteru, tak se šel 
žáček v doprovodu rodičů učiteli omluvit. A jak je to dnes? 



Povolání učitele se změnilo na velice rizikové a nezřídka kdy je to adrenalinový 
zážitek. Nikdy nevíte, kdy vás kdo natáčí a pak zveřejní na internetu, učitel nesmí na 
dítě promluvit křivého slova nebo na něj dokonce zvýšit hlas a výchovné pohlavky 
upadly v zapomnění. Ty školní pohlavky by ještě nebyly až tak strašné, ale výchovné 
tresty se vytratily i z povědomí rodičů. 

Neberte mne prosím špatně, v žádném případě nejsem zastáncem toho, aby se děti 
pohlavkovaly za každou prkotinu, navíc každé dítko je jiné a reaguje na něco jiného-
na jedno stačí přísně promluvit a už ví, že je něco špatně a o druhé můžete zlámat 
vařechu a nic se nestane. 

Dnešní děti mají tzv. volnou výchovu, kdy si v podstatě mohou dělat všechno, 
protože z nich rodiče chtějí mít osobnost. Je to taková výchova bez výchovy. Pak se 
divíme, že mladí lidé nemají zábrany a jejich úcta k autoritám jee na bodu mrazu. Jak 
jinak si vysvětlovat stále přibývající případy šikany jako spolužáků, tak i učitelů? 
Šikany, která může vyústit až ve smrt…

Ve výchově je důležité nastavit mantinely a důsledně je dodržovat. Udělat si na děti 
čas, zajímat se o to, co dělají ve svém volnu a nenechat je růst jako dříví v lese s tím, 
že o výchovu se mají starat ve škole. 

Možná si řeknete, co ta nám má co povídat o tom, jak vychovávat děti, vždyť sama 
ani žádné nemá. To je pravda, a tak se teď přesuňme do oblasti, ve které se pohybuju 
už více než 10 let a kde za dalších 10-15 let uvidím výsledky takové výchovy. Mám 
na mysli seniory a jejich děti, nyní už dospělé lidi. 

Již teď je možné vidět, jak se někteří ke svým rodičům chovají. Když je přijdou 
navštívit, pokud vůbec, tak je to nějakou záhadnou shodou okolností 15., kdy se 
vyplácí důchod. A staříčci, místo toho, aby je hnali holí, tak jsou rádi, že vůbec přišli 
a rádi jim dají nějaký finanční příspěvek, protože ví, že jen tak si můžou zajistit další 
návštěvu zase za měsíc...hodně lidí své rodiče odkládá do domovů pro seniory, aby 
získali jejich byt místo toho, aby se o ně doma postarali. 

Vím, že není celý svět jen černobílý, jen dobří nebo jen zlí lidé. Hodně dětí by se o 
své rodiče rádi postarali, ale protože sami musí chodit do práce, aby spláceli 
hypotéku na svůj dům, jsou do této pro ně jediné možnosti dotlačeni okolnostmi. 

Lidskými hodnotami jsou dnes mládí a síla, krása, vzdělání, úspěch, peníze. 
Víte jaké jsou ideální míry ženy? 90-60-90 :)
a jaké jsou ideální míry muže? 90-60-40 (90 let, 60 miliónů na kontě a 40°C 
horečky :)



Naše společnost dnes bohužel nepřikládá váhu důležitým věcem jako jsou úcta k 
autoritám, ke stáří a k životu obecně. Jednou to bude jiné, jednou budou lidé takoví, 
jací byli na úplném začátku. Možná to bude brzy, možná až za několik desítek let. Ale 
není naše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci…

Může naše hodnota jako člověka v očích jiné lidské bytosti stoupnout nebo klesnout? 
Může, stoupá když jsme krásní, úspěšní v zaměstnání, když máme peníze a mládí. A 
klesá v okamžiku, kdy už toho nezvládáme tolik, co dřív, když v důsledku nějaké 
nemoci ztratíme svou krásu nebo když se nechceme zařadit do skupiny, kterou 
společnost uznává. To se týká hlavně mladých lidí, kteří touží být v nějaké partě, 
někam patřit, ale odmítnou kvůli tomu třeba začít kouřit nebo brát drogy. Pak se 
vystavují riziku, že jejich hodnota jako člověka klesne...nebo naopak stoupne? 

2. HODNOTA BOHA PRO ČLOVĚKA

Tady se dostáváme k dalšímu pojmu a tím je paradox hodnoty. 

Paradoxem hodnoty je nazván jev, kdy nejen užitečnost věcí, ale i jejich dostupnost či 
vzácnost na trhu, tedy mezní užitečnost, určuje jejich cenu. Potud internetová 
definice. A co to znamená? Vysvětlíme si to na klasickém případě vody a diamantu. 
Voda, ačkoli je nezbytná pro přežití člověka, nemá takovou hodnotu jako diamant. 
Proč? Protože je jí všude dost nebo přinejmenším není tak vzácná jako diamant…
zatím….

V dnešním světě je Bůh považován jen za jakousi berličku pro slabé a prostoduché, a 
víra v Něj za nějaký přežitek a pověry. Na druhou stranu lidé nemají problém uvěřit 
tomu, že existují duchové, víly nebo andělé, kteří nám pomáhají a mohou nás i 
uzdravit, protože na nás Bůh pro samé starosti se světem nemá čas. Lidé věří v 
léčivou moc krystalů nebo v jednorožce…

To, co je pro další náš život nezbytné je pro lidi bláznovstvím, ale přikládají si na tělo 
léčivé krystaly a doufají, že jim pomůžou...mrtvé kameny vs živý Bůh...nemůže už 
být snad větší paradox hodnoty...

Ale ruku na srdce, přátelé, není to tak trochu i naše vina? Nás, jako křesťanů?
“Stal bych se křesťanem, kdybych nepoznal křesťany,“ prohlásil prý Mahátma 
Gándhí, když dočetl Nový Zákon.
Jak Boha představujeme ostatním lidem? Jen o Něm mluvíme nebo také něco 
děláme? Nevyprávěl kdysi dávno Ježíš o lidech, kteří ani nevěděli, že mu slouží a 
vykonali toho podstatně víc než ti, kteří se stále oháněli jeho jménem, ale váleli si 
šunky doma? Je přece naším úkolem získávat Bohu učedníky, jsme ti, kteří ho mají 
představit jako milujícího Otce, Zachránce a Stvořitele nebe i země, protože tím vším 
On je. Možná to chce dělat tak nějak víc prakticky, ne jen teoreticky. 
Možná to chce důkaz místo slibů :)



Může se nějakým způsobem hodnota Boha pro člověka zvýšit? Může, tím, že se mu 
budeme snažit přiblížit, aby se On mohl přiblížit k nám. Tím, že Ho budeme hledat, 
dokud je ještě ještě možnost Ho najít. Udělejme to dříve než se paradox hodnoty 
otočí…

Než se dostanu k poslednímu bodu této úvahy, možná si říkáte, že ten úvodní text 
příliš s tématem nesouvisí. Můžu vás ujistit, že když si jej doma přečtete znovu, 
najdete tam všechny 3 části, o kterých jsme dnes přemýšleli. 

3. HODNOTA ČLOVĚKA PRO BOHA

Někdy můžeme mít pocit, že pro Boha nic neznamenáme, nebo si říkáme, že všichni 
okolo nás jsou přece přednější než my, mají větší problémy, tak proč by se zrovna 
mnou měl zabývat. Ale tak to není…

Dovolte mi nyní přečíst několik veršů z Písma. Určitě je znáte, ale neškodí si je 
připomenout.

Za 2,12 

Iz 49,16 

Iz 43,4 

J 3,16

Pro Boha máme nesmírnou hodnotu, nevyčíslitelnou. Jsme přirovnáváni k jeho 
zřítelnici, k oku, které je snad nejcitlivějším orgánem v lidském těle!
Naše jméno si hřeby vyryl do dlaní, jsme v jeho očích vzácní. 

U každého bodu, nad kterým jsme se dnes zamýšleli, jsme se ptali, jestli je možné, 
aby hodnota klesla nebo stoupla, a tak se ptám i zde. Je možné, aby naše hodnota v 
Božích očích stoupla?

NE. My nemůžeme udělat nic, co by naši hodnotu zvýšilo. Nemáme Bohu co 
nabídnout. A když Mu tedy nemáme co nabídnout, může naše hodnota tedy klesnout?

NE. Proč? Bůh nás nemiluje pro to co jsme, ale pro to co je On!!! 
Bůh je Láska a v tom leží jistota zabezpečení pro věčnost. Kdyby nás miloval pro to, 
co je v nás, potom bychom Jeho lásku mohli ztratit, kdyby se naše "kvality" 
znehodnotily, ztratily. Ale pakliže nás miluje proto že On je Láskou, potom takovou 
lásku ztratit nelze, protože On se nikdy nemění... 



Zeptám se teď rodičů. Byli byste ochotní nechat zemřít své dítě pro někoho, kdo vám 
jen ztrpčuje život? Kdo po vás plive nebo jste mu naopak úplně lhostejní a ani vás 
nezná??? Dost o tom pochybuju...a Bůh to přece udělal...pro nás všechny…

Dovolte mi na závěr jeden příběh, jmenuje se Klec.



Jeden muž, George Thomas, pastor v malém městečku v Nové Anglii, s sebou 
jednoho velikonočního rána do církve přinesl zrezavělou starou ptačí klec a položil ji 
na kazatelnu. Několik lidí údivem nadzvedlo obočí.

„Včera jsem šel městem, když jsem viděl malého chlapce, mohlo mu být tak deset, 
jak jde směrem ke mně a v ruce pohupuje touto ptačí klecí. Na dně klece byli tři malí 
polní ptáčci, třásli se zimou a strachem.

Zastavil jsem chlapce a zeptal jsem se: „Co to máš?“

„Jenom pár starých ptáků,“ přišla odpověď.

„A co s nimi budeš dělat?“ ptal jsem se.

„Vezmu si je domů a trochu si s nimi pohraju.“ odpověděl. „Budu je škádlit a dráždit, 
vytrhnu jim pár pírek, aby se začali prát. Bude to fakt sranda.“

„Ale dřív nebo později tě to začne nudit, co s nimi uděláš pak?“

„Máme doma kočky,“ řekl chlapec. „Mají rády ptáky. Dám jim je, ať se nakrmí.“

Pastor se na chvíli odmlčel. „Kolik za ty ptáky chceš?“

„Co?!!! Přece byste je nechtěl, pane. Jsou to jen obyčejní staří polní ptáci. 
Nezpívají… a nejsou ani hezcí!“

„Kolik?“ ptal se pastor znovu.

Chlapec si pohledem změřil pastora, jako kdyby to byl blázen, a řekl: „Dvě stovky?“

Pastor sáhl do kapsy a vytáhl dvoustovku. Dal ji chlapci do ruky. Než se nadál, 
chlapec byl pryč.

Pastor vzal klec a odnesl ji na konec cesty, kde byl strom a tráva. Položil ji na zem a 
otevřel dvířka. Jemně, ťukajíc na klec, přesvědčil ptáky, aby vyletěli ven.“

To vysvětlovalo prázdnou klec na kazatelně. Potom pastor začal vyprávět další 
příběh.



„Jednoho dne měl Satan s Ježíšem rozhovor. Satan se právě vrátil ze zahrady Eden a 
škodolibě se posmíval a vytahoval. „Jo, Pane, právě jsem tu chytil svět plný lidí. 
Políčil jsem na ně, dal jsem tam návnadu… Věděl jsem, že neodolají. Mám je 
všechny!“

„Co s nimi budeš dělat?“ ptal se Ježíš.

Satan odpověděl: „No, trochu si s nimi pohraju, naučím je, jak se ženit a rozvádět, jak 
se nenávidět a zneužívat, jak pít, kouřit a proklínat. Naučím je, jak vymýšlet zbraně a 
bomby a navzájem se zabíjet. Budu se fakt dobře bavit!“

„A co s nimi uděláš pak?“ Ptal se Ježíš.

„No, pak je zabiju,“ řekl Satan pyšně.

„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš.

„Přece ty lidi nechceš. Nejsou k ničemu. Vezmeš si je a oni tě budou akorát 
nenávidět. Budou na tebe plivat, proklínat tě a nakonec tě zabijou!! Přece ty lidi 
nechceš!!“

„Kolik?“ ptal se znovu.

Satan se podíval na Ježíše a jízlivě se zašklebil. „Každou tvou slzu a všechnu tvou 
krev.“

Ježíš řekl: „Domluveno, „ a zaplatil.

 
AMEN


