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_________Biblické Slovo_________ 

 

 Jakou cenu má člověk? 
 
Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ke své 

podobě. Zamiloval si člověka a připravil mu podíl 

v dokonalé Boží říši – v Božím království. 

V Božích očích má cenu jen to, co zůstává na věky. 

Co je pomíjivé, nepovažuje Bůh za hodnotu. Proto 

stvořil člověka jako věčnou bytost s tělem, duchem 

a duší. První lidé byli stvořeni Bohem. Všichni 

ostatní se narodí. Od okamžiku početí 

v embryonálním stavu dochází ke spojení těla a 

ducha. V tomto stavu je to duchovní bytost 

s vlastní existencí. Bůh se na takovou bytost dívá 

jako na živého člověka, který se dále má vyvíjet. 

Od tohoto okamžiku se člověk stává nesmrtelnou 

duchovní bytostí. Už nikdy nezanikne jeho 

osobnost.  Život pochází z Božího ducha, proto 

nově vniklý život nemůže nikdy zaniknout.  

Náš život tak získává vysokou cenu, pokud zůstane 

ve spojení s nesmrtelným Bohem a ztrácí cenu, 

když zůstane natrvalo pod vládou smrti a pekla.  

 

Cena každé živé bytosti je tak velká, jaké morální a 

duchovní vlastnosti tato bytost představuje. Před 

Bohem už například nemá žádnou cenu padlý anděl 

satan, kterého Bůh považuje za popel, za nic. Zkazil 

svoji moudrost pro množství nepoctivostí svých 

obchodů (Ezechiel 28 15-18) a  pro svoji pýchu byl 

svržen z nebe a má ustláno na hnilobě.  

Izajáš 14:11  Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, 

hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, 

přikrývku máš z červů." 

Tento padlý anděl má menší cenu než žížala, která je 

v hnojišti.   Bůh řekl, že ho pohodí na zem jako popel 

a že zanikne navěky. Popel nemá žádnou cenu a 

zánik osobnosti také ne. Cenu má jen ,to co zůstává 

věčně.  

 

 

Satan se stal bezcenným tvorem proto, že obrátil svůj 

život k páchání zla. Duchovně i morálně se změnil 

v temnou duchovní bytost, která škodí, vraždí, lže a 

krade. Tyto zlé vlastnosti odsuzují každou živou bytost 

k nulové hodnotě.  

 

Stejně tak i lidé mohou mít před Bohem velkou cenu 

nebo jen cenu zvířat, která zajdou.   

 

Žalm 49:8-15 Nikdo nevykoupí ani bratra, není 

schopen vyplatit Bohu sám sebe. 

Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí 

provždy zříci toho, 

 že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy. 

 Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako 

hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným. 

 Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich 

příbytky po všechna pokolení, svými jmény nazývají 

role.  Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc 

přečkat; podobá se zvířatům, jež zajdou. 

Lidé mohou mít před Bohem velkou cenu nebo jen 

cenu zvířat, která zajdou. 



To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi 

jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. 

Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. 

Zrána je pošlapou lidé přímí, a co vytvořili, zhltne 

podsvětí, trvání to nemá… 

 

Člověk nezvýší svoji cenu tím, že získá peníze, 

bohatství a lidskou slávu. Skončí v podsvětí – 

v pekle, pokud se nesmíří s Bohem. Všemohoucího 

Boha nikdo neohromí, že je nejbohatším a 

nejslavnějším člověkem na světě, nejde Ho 

podplatit. Jemu patří všechno na nebi i na zemi, 

lidé i zvířata, hmotný svět i duchovní svět.  

 

Marek 8:36  Co prospěje člověku, získá-li celý 

svět, ale ztratí svůj život? 

 

Morální a duchovní hodnoty určují  tvoji cenu před 

Bohem. Možná v tomto světě tě lidé berou jako 

důležitou osobu. Jsi i před Bohem stejně vzácný? 

Když zemřeš po svém vyměřeném čase, víš, co se 

s tebou stane? Pokud nevíš, začni se vážně zabývat, 

jak se můžeš zachránit a jak získat skutečnou cenu 

– věčný život v Božím ráji, kde není smrt, bolest, 

nemoci, ale také žádný zloděj, lhář a vrah.  

Budou tam jen bývalí hříšníci, kteří se pokořili před  

svým Spasitelem Ježíšem Kristem, který je svojí 

krví očistil od hříchů a přijal je jako své děti.  

Ježíš Kristus Nazaretský je tím jediným Spasitelem 

všech lidí, kteří v Něj za svého pozemského života 

uvěří a přijmou Ho za svého Pána a Krále.  

 

Jan 3:36  Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna 

odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." 

 

1 Janův 5:12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna 

Božího, nemá život. 

 

Jan 11:25  Ježíš jí (Martě) řekl: "Já jsem vzkříšení i 

život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 

 

Ježíši Kristu byla po vzkříšení z mrtvých dána veškerá 

moc na nebi i na zemi. Žijeme v době Jeho milosti, kdy 

dovoluje dobrým i zlým žít pohromadě. Žijeme 

v období tolerance. Po naplnění počtu těch, kteří se 

ještě obrátí, nastane doba soudu.  Využij tento čas a 

získej tu nejvyšší cenu – zachráněný život.  

 

JK 

 

Sláva, peníze, majetek  

Člověk nezvýší svoji cenu tím, že získá peníze, 

bohatství a lidskou slávu. Skončí v podsvětí – 

v pekle, pokud se nesmíří s Bohem. 

 
   


