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Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu.
Není na straně proti chudákovi
a vyslyší modlitbu utištěného. (Sir 35,15b-16)

Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti
chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou
prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se
skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka a
nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší
nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo.

Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít,
je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem
uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den
předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s
láskou čekají na jeho příchod. Při mé první obhajobě nikdo se mě
nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál
při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli
(lidé) ze všech národů. A (tak) jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán
mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království.
Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a
ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: "Dva lidé šli do
chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se
postavil a modlil se v duchu takto: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako
ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten
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celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých
příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani
pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: 'Bože, buď milostiv
mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne
však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen."

Podobenství nás vyzývají, abychom je porovnali s vlastním životem. Představené
charaktery, zvláště, když nesou jakési znamení, nám chtějí dát šanci, abychom se v jejich
nastaveném zrcadle sami o něco lépe poznali. Otevírají nám bránu k vlastní duši, protože
z velké části žijí v nás samotných.
Farizeové a celníci dnešního evangelia žijí jistě také v nás. Tehdy i nyní bylo a je těžké
nalézt kritéria pro "dobré křesťany". Různorodé polarizace a napětí uvnitř církve vedou k
tomu, že každý zastává vlastní pozici a ostatní staví do role farizeů.
Pravděpodobně by farizeus protestoval proti tomu, jak byl ohodnocen: "Bože já vím, že
máš svá vlastní měřítka a často rozhoduješ podle nepochopitelné logiky. Ale je to
spravedlivé? Snažím se celý život žít podle tvých přikázání. Myslíš, že mi to dělá zvláštní
potěšení postit se dlouhé dny? Myslíš, že to pro mne není žádná ztráta dávat ze všeho
desátek? Přiznávám: často jsem se díval na celníka a jeho kamarády, někdy jsem si přál –
odpusť mi to Bože – žít v té jeho špíně, bez morálky, bez materiálních starostí. Ale zůstal
jsem věrný, víru jsem zachoval. Měl by tedy být najednou celník ten spravedlivější? Nediv
se, Pane, když se tvůj věrný pohoršuje. To je šílené a nespravedlivé."
A snad by mu Bůh odpověděl: "Máš pravdu, když přede mnou vypočítáváš všechno tvé
snažení. Snažíš se a jsi velmi zbožný a upřímný. Ale plevel nelidskosti, který vyrostl v
kořenech tvé zbožnosti zničil všechno ovoce! Tvůj způsob jak žít zbožně je omezený a
nemilosrdný. Jak můžeš tvrdit, že následuješ má přikázání, když se tak chováš ke svému
bratrovi, k celníkovi? Jak se snese tvůj vztah k vyvrhelům s tvojí zbožností? Tvá pýcha tě
zaslepila. Ve tvé vlastní spravedlnosti jsi se stal bohem sám pro sebe. Proto již nenacházíš
ve víře žádný pokoj a žádné naplnění a tím si zabraňuješ přístup k novému životu a
spravedlnosti."
Vina farizeje není to, že vypočítává své vlastní dobré skutky. Měli bychom se nad svými
dobrými a pozitivními skutky radovat a Bohu za ně děkovat. Vina spočívá v jeho
sebejistotě a jeho pýše. Věří, že díky svým dobrým skutkům může manipulovat s Bohem.
Naproti tomu se celník spoléhá na milosrdenství Boží. Ví, že nemůže nabídnout nic než
své prosby o odpuštění.
Modlitba farizeje mohla také znít: "Bože, děkuji ti za to, kdo jsem. Myslíš to se mnou
dobře. Neboť víš, že mým skutkům předcházejí tvé dary. Daruj také ostatním milost
poznat tě a ctít tě. Prosím tě, abych se pro tohoto celníka – a pro všechny vyvržené – stal
dobrým bratrem."
Dávejme následující týden pozor, kdy a jakým způsobem se tyto dvě části v každém z nás
projeví.

K zasmání: "Jednou se jistý člověk blíže zabýval podobenstvím o farizeji, / který pln
pokrytectví děkuje Bohu za to, že není celníkem. / Buď Bohu chvála, vykřikl samolibě, že
nejsem žádným farizeem." (Eugen Roth)


