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O pýše člověka Lk 18,9-14 

Přistihli jste někdy sami sebe při aroganci? Možná se nemusela projevit viditelně, okázale; možná jsme 

jen při jednání s druhým člověkem ucítili na prsou ten divný pocit, jakýsi podvědomý pocit viny, nebo 

nespokojenosti se sebou. Jakoby se svědomí dovolávalo své pozornosti. A možná jsme si dík tomu položili 

otázku: „Co mě to tak svírá na duši a proč? A uvědomili si, že je to pýcha…  

Dnešní kázání bude o pýše. Ne o náboženské pýše, ale prostě o pýše. Toto téma dobře ilustruje Ježíšovo 

podobenství o Farizeu a celníkovi. Již jeho úvodní věta nám ukazuje na téma – podobenství je „O těch, kteří 

si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali. Je o lidech, kteří si na sobě zakládají, že jsou 

spravedliví a pohrdají ostatními lidmi. Tím se budeme zabývat v dnešním kázání. Ale Proč ho Ježíš vyprávěl? 

Jaký mělo jeho podobenství cíl? Co chtěl lidem říci? Než se to dozvíme, pojďme se ponořit do Písma.  

V Ježíšově podobenství o Farizeu a celníkovi, nejde o charakteristiku náboženské skupiny vážených 

farizeů, jak by se mohlo zdát. Ježíš jím nechce říci, že všichni farizeové jsou pokrytci a nechce nad nimi 

tímto podobenstvím vynést soud. V podobenství Ježíš vyobrazil archetyp pyšného člověka. Proč si Ježíš    

do svého podobenství vybral právě farizeje? Možná proto, že pýše se dobře daří ve společnosti, kde se dbá 

na vnější znaky morální bezúhonnosti a spravedlnosti. Tam se pýcha nejlépe schová a zároveň sytí pocitem 

výjimečnosti. Takovým prostředím může být např. církev, ale i jiné prostředí, např. nezisková organizace,    

a jiné spolky, kde pýcha má možnost utvrzovat se v tom, že koná dobro, je vzorem dokonalosti, obětavosti 

a čistoty.  

Nyní k samotnému podobenství O farizeu a celníkovi. Oba muži vstoupili do chrámu za stejným 

účelem – aby se modlili. Ovšem, každý z nich se modlil jinak. Jak se modlil farizeus? Začal děkováním. To je 

dobré, člověk by měl začít modlitbu poděkováním za to, co mu Bůh dává. Ale, jak čteme, farizeus se modlil 

„sám u sebe“. V podstatě pro sebe. On ke své modlitbě Boha ani nepotřeboval. A to je pro jeho modlitbu 

klíčové. Je to neuralgický bod pýchy. Pýcha má potřebu ujišťovat sebe o morální dokonalosti. Však 

poslechněme, co ten farizeus v modlitbě říká: „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.“ Pyšný člověk má potřebu sám sebe ujišťovat, že je dokonalý, bezchybný, morálně bezúhonný. 

To je první charakteristický rys. Druhý je tento: Pyšný člověk má potřebu srovnávat se s druhými lidmi.  

Ale ne v pozitivním smyslu (jako motivaci), ale v negativním. Má potřebu ostatními pohrdat, zvláště pak 

některými lidmi. To je druhý znak pýchy. Třetím znakem je agrese vůči každému, kdo by si dovolil jeho 

dokonalost zpochybnit. Tento třetí znak pýchy nevyčteme z Ježíšova podobenství o farizeu a celníkovi,    

ale z jeho konfliktů s farizeji. Kdykoliv je upozornil na jejich duchovní stav, vzbudil v nich agresi a často ho 

chtěli i zabít. Nesnesli nastavené zrcadlo.  

A jak se modlil celník? Už jeho postoj vyjadřoval naprostý protiklad k modlitbě farizea. Celník stál 

někde docela vzadu, neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Jeho postoj vyjadřuje bázeň před Boží tváří, 

stud za hříchy, vědomí vlastní malosti. Celník byl plný studu před Bohem. Byl plný hanby, věděl, že jeho 

život neodpovídá Božím nárokům. Litoval svých hříchů a prosil Boha za odpuštění a slitování.  

Když tito dva odcházeli z chrámu, měli jistě i protichůdné pocity. Celník se možná cítil o něco lépe, 

protože měl naději, že mu Bůh odpustil. Ale nejspíš ještě stále pachuť hříchu ulpívala na jeho duši. Zatímco 

farizeus se cítil výborně. Modlitbu použil jako techniku sebeutvrzení v tom, že je dokonalý, morálně 

bezúhonný a lepší než ti ostatní. Zvláště než ten celník, který ho právě minul na cestě z chrámu. Pohrdal 

jím, ale přitom ho ani neznal. Ale co říká Ježíš? „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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Celníkovi bylo odpuštěno, protože byl sám k sobě i k Bohu upřímný. Na nic si nehrál, byl k sobě i Bohu 

upřímný. Přiznal si jak na tom je a přiznal to i před Bohem. Proto mu bylo odpuštěno. Ale farizeovi 

odpuštěno nebylo. Jeho postoj k sobě samotnému, i k Bohu byla lež. Nalhával sobě i Bohu, že je dokonalým 

následovníkem Božího zákona, charakterním člověkem, dokonale plnícím Boží přikázání. Nesnesl by 

pomyšlení, že by tomu tak být nemuselo. Něco takového by si nebyl ochoten ani připustit. Pokud by se 

objevily sebemenší pochybnosti o jeho dokonalosti, musel by je okamžitě zašlapat do země. Zaútočil by     

na každého, kdo by mu poukázal na chyby.  

 

Jak se projevuje pýcha 
Pýcha má totiž tu vlastnost, že jí nenávidí každý člověk, pokud jí vidí u druhého. Nejhůře se pýcha 

přiznává nám samým. Jak se projevuje pýcha? Pyšný člověk když udělá chybu, nikdy jí nepřizná. Vždy        

za to bude moct někdo jiný, ale nikdy ne on. On se vždy bude cítit v právu a vinu bude svalovat na druhé. 

Pýcha je postoj duše, která se neustále snaží získávat chválu a uznání od lidí. Možná bychom si mohli 

myslet, že pokrytec je ten, kdo ví, že je to jinak, ale protože chce před lidmi vypadat dobře, zakrývá pravdu 

a lže. Ale není tomu tak. Pýcha rodí pokrytectví proto, aby lhala především sama sobě. Pýcha potřebuje 

neustálé sebe potvrzování dokonalosti a bezúhonnosti. Morgan Scott Peck ve své knize „Lidé lži“ nazývá 

takové lidi lidmi lži proto, že lžou především sami sobě. Označuje je jako zlí lidé.  

Jaké jsou jejich charakteristické znaky podle doktora Pecka? 

 Odmítají přiznat si hřích  

 Považují se za lidi, kterým nelze nic vytknout, proto zaútočí na každého, kdo jim něco vytýká, nebo 

poukazuje na chybu.  

 Zakrývají (maskují) svůj hřích. Hřích (nebo zločin) se jim jen těžko dokazuje. Z důvodu maskování 

zastávají často významné funkce, jsou aktivní na „poli dobra“ (např. policista, učitel v nedělní škole, 

jsou aktivní v rodičovském sdružení, v pomáhajících profesích, atd. Vyhovuje jim církevní prostředí, 

kde se velmi angažují. Chovají se tak, aby se jim nedalo nic vytknout. Postrádají jakýkoliv stimul být 

dobrými, ale usilují o to tak vypadat před lidmi. Odtud název „lidé lži“. Zakrývání hříchu neslouží 

primárně tomu, aby si druzí lidé o nich mysleli, že jsou dobří, ale aby si oni sami sobě neustále 

dokazovali a sebe utvrzovali, že jsou dobří.  

 Nesnesou výčitky sobě samotnému a tak se křečovitě drží zrcadla své představy o sobě.  

 Nejsou ochotni čelit poznání vlastního hříchu a nedokonalosti. Klíčová slova jsou „nejsou ochotni“.  

 Svým chováním vyvolávají ve druhých lidech nezasloužené pocity viny. Nejvíce tím trpí jejich děti. 

Případně jiní blízcí, nebo podřízení. 

 Bývají často destruktivní, protože se pokoušejí zničit zlo. Ohnisko zla však nevidí v sobě, ale ve 

druhých a tak je ničí. Nejsou schopni nenávidět hřích v sobě. Potřebují sebe vidět, jako dokonalé. 

Co je příčinou zakrývání vlastní nedokonalosti? 

 Důvodem tohoto chování podle M. Pecka není absence svědomí. Jejich veškeré úsilí je zaměřeno    

na ochranu jejich představy vlastní dokonalosti. Jsou nepřetržitě zaměstnáni udržením zdání vlastní 

bezúhonnosti. Jsou znepokojeni do značné míry tím, co by si o nich druzí lidé mohli myslet. Lidé lži 

jsou si svého zla vědomi, ale věnují veškeré úsilí vymazání stop zla z vlastního svědomí.  

 Nevyhýbají se bolesti a nejsou líní. Vynakládají velké úsilí a jsou ochotni trpět, aby si zachovali svůj 

status ve vlastních očích. Nedokážou snést jediný druh bolesti – bolest vědomí své vlastní 
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hříšnosti a nedokonalosti. Lidé lži nenávidí světlo, které ukazuje, jací skutečně jsou. A tak 

nepřicházejí ke světlu a nejsou uzdraveni. 

Jestliže zlí lidé netrpí absencí svědomí, v čem tedy jejich hřích spočívá? Doktor Peck se domnívá, že jde        

o specifický druh narcismu. Erich Fromm tuto patologickou formu narcismu nazývá maligním (zhoubným) 

narcismem. Jeho charakteristickým rysem je nepodřízená vůle. Zdraví jedinci se ve své vůli nějakým 

způsobem podřizují něčemu vyššímu, než jsou oni sami – Bohu, pravdě, lásce, ideálu. Křesťané vyznávají: 

„Tvá vůle, ne má se staň.“ Sklánějící se před Bohem, věří více pravdě, než tomu, co by si sami přáli,         

aby pravdou bylo. V zásadě se všichni duševně zdraví lidé podřizují do větší, či menší míry požadavkům 

vlastního svědomí. Ale ne tak zlí lidé, lidé lži.    

 

Poselství 
Ale vraťme se k našemu biblickému příběhu. Farizeus se zdá být velmi podobný tomu, co popisuje doktor 

Peck. Jeho narcismus je zjevný a má nás varovat před tím, abychom se někdy nestaly jemu podobnými. 

Není ani tak důležité, co je příčinou takového narcismu, není třeba hledat jednoho viníka, proč se lidé 

stávají extrémně pyšnými a narcistickými, jako onen farizeus v Ježíšově podobenství. Co je dobré vědět je, 

že se takovými nerodíme, ale stáváme. Vede k tomu dlouhý proces, který je možné zastavit, aby nedošlo 

k nejhoršímu; totiž že se Bůh postaví proti pyšným a pokoří je. Jak uvádí doktor Peck, tito narcističtí lidé se 

nejvíce obávají světla pravdy. Brání se hlavně sami o sobě poznat pravdu, svůj hřích, selhání, slabost, 

nedokonalost. K tomuto extrému jistě nedošlo najednou. Nejspíš se k němu dopracovali postupným 

unikáním před světlem pravdy.  

Vždy, když v našem nitru vzrůstá pýcha, pociťujeme, zpočátku možná nejasný pocit tísně, který nás 

vede k tomu položit si otázku: „Proč se tak cítím“ a hledat u Boha na ni odpověď. Pýcha se projevuje vždy 

jen vůči druhému člověku a Bohu. Sama o sobě nemá z čeho žít. Musí se srovnávat, potřebuje pohrdat. 

Když se toto rodí v našem srdci, ozve se naše svědomí. Je to šance na záchranu, možnost si to uvědomit, 

přiznat a vyznat Bohu a přehodit tak výhybku vývoje na správnou kolej. Namísto tratě narcismu, vrátí se 

vláček našeho života na kolej spravedlnosti a pokory. Ale pokud to neuděláme, pokud ve chvíli, kdy se 

probouzí naše svědomí, nezareagujeme pokáním, jedeme po špatné koleji, na jejímž konci je temná 

propast. A po trati pýchy prožíváme stále silněji a silněji pocity strachu ze světla pravdy, z odhalení sebe 

sama a ze sebepoznání. Bojíme se toho, co o nás řeknou lidé a že si nebudou myslet to, co bychom chtěli, 

aby si mysleli. Pýcha člověku bere radost ze života, pokoj s lidmi i s Bohem, svobodu být sám sebou, 

spokojenost se svým životem. Pýcha zabraňuje vděčnosti Bohu, brání spoléhat se na něho, a být na něm 

vědomě závislí. V důsledku pýchy přichází lidé o své blízké, o přátele a směřují ke zkáze. Proto je důležité 

včas rozpoznat pokusy pýchy ovládnout naši duši, přiznat si pýchu, přiznat si hřích, selhání, nedokonalost, 

zahodit falešné představy o sobě. Vyznat vše Bohu a požádat o odpuštění. Dobré je také děkovat Bohu      

za dobré vlastnosti druhých lidí, zvláště těch, jimiž jsme pohrdali. Nesoudit, neustále nekritizovat druhé. 

Nepropadat sebelítosti. Postit se. Pokořovat se před Bohem. Sloužit druhým, zvláště tím, co by nás dříve 

pokořovalo.  

Buďme obezřetní, neboť Ďábel, ten Otec lži, padlý anděl, který byl svržen pro svou pýchu, obchází 

jako lev a hledá, koho by pohltil. Nedopřejme mu stát se jeho kořistí. A žijme život v pravdě – tj. 

v upřímnosti a opravdovosti před Bohem. Amen   
 


