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Lukáš 18,10-14:

• „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se
modlili; jeden byl farizeus, druhý
celník. Farizeus se postavil a takto se
sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že
nejsem jako ostatní lidé, vyděrači,
nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako
tento celník. Postím se dvakrát za
týden a dávám desátky ze všeho, co
získám.‘ Avšak celník stál docela vzadu
a neodvážil se ani oči k nebi
pozdvihnout; bil se do prsou a říkal:
‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘
Pravím vám, že ten celník se vrátil
ospravedlněn do svého domu, a ne
farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje,
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen.“

Zdroj obrázku: http://www.kalendar.or.cz/ikony-img/nb-
112.celnik-fariseus.jpg



Farizeus
• Zbožný muž, vážený

• Koná hodně dobrých skutků

• Poctivě dodržuje Boží přikázání

• Dává poctivě desátky

• Poctivě se postí

• V chrámu „jako doma“

• Je rád vidět (je „lepší“ než
ostatní)

• POCTIVÝ KŘESŤAN SNAŽÍCÍ SE
POSLOUCHAT BOHA, JAK TO JEN
JDE

Zdroj obrázku: http://idegen-szavak-
szotara.hu/farizeusok-jelent%C3%A9se



Celník

• Nepopulární výběrčí daní

• Zloděj a podvodník

• Pracuje pro okupanty, okrádá
svůj lid

• Do chrámu zpravidla (nebo
vůbec) nechodí

• Synonymum pro hříšníka

• Na okraji společnosti

• ČLOVĚK DĚLAJÍCÍ VŠE OPAČNĚ,
NEŽ BY BŮH CHTĚL

Zdroj obrázku:
http://www.zmozek.cz/uvod.php?a=tema&a2=celyclanek&t
ema=292&id=1432



Potkají se v chrámu

• Nejspíše tam nejsou sami

• Farizeus je mezi svými

• Celník sebral odvahu a přišel

• Oba se modlí – farizeus všem na
očích a nahlas; celník potichu a v
ústraní

• Farizej děkuje za své přednosti
(považuje se za spravedlivého)

• Celník vyznává svou špatnost
(považuje se za nespravedlivého)

Zdroj obrázku:
http://azigazsagesazokoknyomaban.blogspot.cz/20
15/12/a-mai-biblia-es-hit_93.html



A jak na jejich modlitbu reaguje Bůh?

• Překvapivě, nečekaně

• Slyší modlitbu „lúzra“ celníka,
kterým všichni (i farizej) pohrdali

• Nereaguje na modlitbu velmi
zbožného muže farizeje

• Farizeus se přes svou domnělou
zbožnost minul s Bohem

• Celník díky svému upřímnému
vyznávání hříšnosti Boha nachází

• BŮH HODNOTÍ PODLE SKRYTÉHO A
NESROVNÁVÁ DLE VIDITELNÉHO

Zdroj obrázku: https://www.dreamstime.com/stock-
photo-god-eye-painting-image1441320#res226797



Inspirace (poučení) pro nás!?
1. Bůh člověka nesrovnává podle toho, jak se jeví
navenek, ani podle jeho skutků, ale dívá se do nitra

2. Pro Boha je přiznání chyb více než dodržování zákonů

3. Povyšování se nad druhé je Bohu odporné

4. I ten nejhorší má otevřené dveře k Bohu

5. Když sami přijdeme k Bohu, pak se uvidíme v tom
pravém světle

6. Skrze vlastní zbožnost můžeme minout skutečného
Boha a jeho srdce.



Ke komu mám blíže?

• Jsme různí, ale Bůh je tu stejně
pro všechny

• Pro „farizeje“: pozor, ať zbožnost
a její projevy nezastíní Boha
samotného

• Pro „celníky“: nikdy nebudeš
dost hříšný na to, aby se tě Bůh
štítil

• Před Bohem blednou naše
zásluhy a tupí se „meč
srovnávání“ – v Boží svatosti bez
NĚHO samotného nikdo
neobstojí

Zdroj obrázku: http://www.stoplusjednicka.cz/od-
adama-evy-kolik-lidi-zilo-na-nasi-planete



Děkuji za pozornost.

• Prezentaci i celou úvahu najdete na www.simiko.cz v sekci „BIBLICKÁ 
KÁZÁNÍ“

http://www.simiko.cz/

