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NALEZENÁ RADOST 

(LK 18:9-14) 

 
Podobenství o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, 

a ostatními pohrdali. 

 
 

Lukáš 18:9  O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a 

ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 

10  "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl 

farizeus, druhý celník. 

11  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. 

12  Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co 

získám.´ 

13  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.´ 

14  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." 
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I. ÚVOD: CO PO NÁS BŮH ŽÁDÁ? 

 
Biblické odkazy:  

�  Gn 1-3;  

 
 

II.  POZADÍ 
a. Farizeus 
 

b. Celník 
 

c. Chrám  

 

III. PODOBENSTVÍ 

 
a. Samospravedlnost 
 
b. Přiznání viny 

 

IV.  EVANGELIUM  
a. Krev Beránka 
 
b. Přiznání viny 

 

Biblické odkazy:  

� J 1:36; 1J 1:9; Ř 8:1; Ř 5:1-2;  

 

V. POVZBUZENÍ NA KONEC 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

  

  

OLTÁŘ, KORDY, VRZAL, HADRÁK, 

ANDĚL, RAŠIT, ODVYKAT, KLEPNY, 

ODDÍLY, KDYSI, ODPAD, ODLITKY, 

VOLNO, KŇOUR, KAPSA, HAVEŤ, 

SÝPKA, RANÍKY, RANEC, JEANS, 

NADÁLE, APORT, KUPKA, PAUSA, 

UHODIT, LIŠÁK, DOLARY, MASÁK, 

OPĚRA, MARCELA, POTUD, KLAPY, 

KAMEJ, RADAN, MLSAL 

Otázky:   

1. Kdo je to farizeus? 

2. Kdy ti Bůh odpustil hříchy? 

3. Co se stane, když činíš pokání? 

 

 

Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce, abyste v onen den 
našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás 

povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem 
Kristem. 

1 Korintským 1:8-9 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, písně Markéta 

Borovanská, vedení (Žalm 23) Jan Suchý 

26. - 29. července konference Biblického poradenství na Zadově, Šumava  

 

Barma: Uvězněný pastor se potýká se zdravotními problémy 

Jeden ze dvou pomocných pastorů, zadržených členy vojenského oddílu loni na 

Štědrý den, trpí zdravotními problémy spojenými s podvýživou a jeho stav se stále 

zhoršuje. Pětašedesátiletý Dom Dawng Nawng Latt zeslábl, potýká se s 

nedostatkem energie a trpí astmatem a úplavicí. Informoval o tom pětatřicetiletý 

pastor La Jaw Gam Hseng, který je souzen společně s ním. Khon Peng, manželka 

pastora Doma, se přiznala, že je ze situace stále zoufalejší: „Umístili ho do jedné 

místnosti společně s dalšími čtyřiceti zadržovanými. Je to pro něj velice těžké… trpí 

psychicky i fyzicky.“ Přestože byl pastor Dom v dubnu převezen z předměstí 

Mongko v Muse do města Lashio, Khon ho měla možnost několikrát navštívit a 

donést mu potřebné jídlo a léky. Oba pomocní pastoři byli zadrženi za to, že 

pomohli místním novinářům s přípravou zpravodajství o útocích na církevní 

budovy v severní části Šanského státu (východní Barma) v listopadu 2016. 

 24. prosince se vypravili na vojenskou základnu Byuha Gon, aby vyjednávali o 

propuštění manželské dvojice – civilistů, kteří si armádním důstojníkům stěžovali 

na demolici svého domu. Představitelé armády se rozhodli manžele propustit a 

místo nich zadrželi duchovní. Vojenský prokurátor obvinil oba pastory z náborové 

a špionážní činnosti pro ozbrojené skupiny tvořené příslušníky menšin, jako je 

například Kačjinská osvobozenecká armáda (druhá nejpočetnější domorodá 

ozbrojená skupina v Barmě). Oba pastoři, podporovaní vedoucími své denominace, 

obvinění popírají. Podle místních zdrojů vojáci zadrželi oba pastory konkrétně za 

to, že umožnili trojici novinářů vyfotografovat církevní budovu vybombardovanou 

barmskými vojenskými letouny loni v listopadu. 

 


