
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Co je císařovo a co Boží? (Mt 22.15-21) 
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introit Ž 97. 1-2, 10, 12  

 

čtení Sd 21.25, I Sa 8. 5-22 

 

text Mt 22. 15-21 

 

posláni Ř 13. 1-7 

 

písně 604, 642, 689, 379, 690  

 

 

604 Buď sláva Bohu, chvála Otci 

642 Už svítá jasný, bílý den 

689 Proč se svět marností, bohatstvím honosí 

379 Stvoř srdce čisté, Bože, mi 

690 Soudce, všeho světa, Bože 

 

 

Nedělní škola: Pokušení na poušti (Mt 4.1-11) 

 

  Dnes si v nedělní škole budete vyprávět o tom, jak na 

poušti Ježíše pokoušel ďábel. Satan Ježíše lákavě přemnouval, aby, 

když je ten Syn Boží, promněnil kamení v chleba, aby skočil z 

chrámu a nechal se zázračně zachránit od andělů a aby se ďáblu 

poklonil jako Bohu. Ďábel ho přesvědčoval i slovy z Písma a 

sliboval, že mu dá slávu a moc všech království světa.  

  Ježíš ale satanovi neuvěřil. Ani na poušti ani v celém svém 

životě. Věřil, klaněl se a poslouchal jen svého Otce v nebesích. Je to 

pro nás, děti, povzbuzeni, abychom i my věřili a klaněli se jenom 

Bohu a poslouchali jenom našeho Otce v nebesích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       -1-                                                           

                                                     

Milí bratři a sestry, 

 

 únor a březen to je každoročně čas, kdy se zabýváme  

daněmi. Tedy my, co jsme v pracovním procesu. Dětí, studentů a 

důchodců se to netýká. Ale i oni daně platili a nebo ještě budou platit. 

Daně jsou už po tisíce let zakladní charakteristikou státu. Stát, 

který by nevybíral od svých občanů (dříve poddaných) by státem ani 

nemohl být. Neměl by totiž peníze na úředníky, na policii, na 

armádu, na silnice atd. 

 Ježíš přispěl k tomu, že křesťan poctivě platí daně. A 

tak  prostřednictvím peněz vyjadřujeme svůj kladný vztah ke 

státu. Jako křesťané jsme rádi, že tady stát je a proto jej 

podporujeme. V dobách starého Izraele to bylo království, v dobách 

Ježíšových římské císařství, dnes u nás je to demokratická republika. 

Jako křesťané nejsme anarchisti, nechceme bezvládí a chaos. Neboť 

to je nakonec vždycky cesta k zákonům džungle, kde si svoje zájmy 

prosadí ti, kdo má největší moc a majetek. A tomu všemu kvalitní 

stát, zvláště stát demokratický brání. Demokratický stát umožňuje 

vlastně každému, kdo o to stojí, aby se na vládě a správě věcí 

veřejných podílel. A aby vládu a stát také kontroloval. A to je veliká 

věc a vůbec ne samozřejmá. 

 V Písmu jde především o víru, o vztah k Bohu. Ale jde 

zde také o vztahy k druhým lidem. A tak se zde řeší i otázky vlády 

a státu. I když se to většinou nazývá jinak. Boží lid, Izrael měl jednu 

zásadní a velmi špatnou zkušenost se státem egyptským. V Egyptě 

vládnul farao - a to byl nejen despotický král, ale to byl podle 

egyptského náboženství a státní ideologie rovnou bůh. Farao měl 

absolutní moc a vyžadoval absolutní poslušnost. Egyptský stát - to 

bylo pro Izraelce především otroctví. Hospodin je pak z 

egyptského otroctví vysvobodil. 
 Když se pak Izrael doputoval do zaslíbené země, žil zde v 

jakémsi kmenovém svazu. Ale to ještě nebyl stát, resp. království. 

Mělo to své výhody, ale i nevýhody. A v Knize soudců (např. v 

Jotamově bajce Sd 9.8n) a v I. Knize Samuelově máme zachycen 

zápas o to, zda má být v Izraeli království nebo ne. Souvisí to s tím, 

že ve starověku byl král vždycky tak trochu bůh (viz Egypt). Ale 

Bohem je přece Hospodin! A tak Hospodin má být i králem. Nakonec  
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si ale Izrael, i přes všechna varování, království na Bohu vyvzdoruje. 

A tak se králem stane Saul a pak David a další. Přinese to jistě něco 

dobrého, ale také si tím Boží lid přivodí mnoho trápení. V jedné 

podstatné věci je však král v Izraeli jiný: nesmí být uctíván jako 

Bůh a i on musí dbát na spravedlnost a poslouchat Hospodina. A 

ještě připomenu jednu důležitou věc: Vedle krále stojí v Izraeli také 

prorok. A to je ten, který z Božího pověření kritizuje krále, když 

zneužívá moc. Prorok je jakýsi starověkký disident a novinář. 
 A nyní se už vraťme k našemu textu z Matoušova 

evangelia, kde je zachycen rozhovor mezi farizei a herodiány a 

Ježíšem. Farizeové a herodiáni byli dvě skupiny tehdejšího židovstva. 

A často stáli proti sobě. Ale zde se Ježíše ptají společně. Ale není to 

otázka, které by šlo o pravdu. Je to otázka záludná, která chce 

Ježíše dostat do potíží. A tlačí Ježíše, aby odpověděl jednoznačně. 

„Sluší-li daň dávat císaři, čili nic?“ 
 Bylo to chytře vymyšleno. Kdyby Ježíš řekl, že se daň má 

císaři platit, jistě by ho obvinili, že drží s císařem a že je zrádce 

židovského národa. A takový člověk jistě nemůže být mesiáš a syn 

Davidův. A kdyby řekl: Daně císaři neplaťte, je to porušení Božích 

přikázání, tak by ho jistě u Římanů obvinili, že je rebel a ohrožuje tak 

římskou moc. Ježíš odpověděl jako opravdový Mistr. Odpověděl 

otázkou: „Ukažte mi peníz daně. Čí jest tento obraz a nápis?“  

 Daň o kterou šlo, byla tzv. daň z hlavy (tributum 

capitis). Platili ji všichni až na děti a starce a odváděla se do 

Říma. Peníz, denár byla stříbrná římská mince. Na jedné straně byl 

obraz císařův s vavřínovým věncem na hlavě a s nápisem Tiberius 

Ceasar Divi Augusti Filius Augustus (T.C. božského Augusta syn 

vznešený). Na druhé straně byl císař zobrazen na olympském trůnu s 

nápisem Pontifex Maximus (nejvyšší kněz). Tato daň byla zavedena 

v roce 6 a vzbudila velký odpor zélotů a vedla k povstání Judy 

Galilejského. Byla považována za symbol uznání vlády Říma a 

pro židy byla znamením nesvobody. 
 Ježíš se obratně vyhnul odpovědím, které se nabízely a 

přivedl své tazatele k tomu, aby odpověděli sami. „Čí jest tento obraz 

a nápis?“ Jejich odpověď zní: „Císařův.“ A tak není žádný důvod 

daň neplatit. „Dávejtež tedy, co je císařovo císaři.“ Vždyť z daní  
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se platila nejen římská správa a armáda, která udržovala pořádek, ale 

také silnice a akvadukty a další obecně prospěšné věci.  

 Daně jsou potřeba, aby stát mohl zajistit pro své občany 

mír a bezpečnost, právo a spravedlnost a podmínky k hospodáskému 

růstu. Ježíš nás vede k tomu, abychom státu dávali to, nač má 

nárok. Patří se platit daně, patří se dodržovat zákony a být ke 

státu loajální. Tento křesťanský postoj ke státu má svoje kořeny 

právě v této Ježíšově odpovědi: „Dávejte císařařovi, co je císařovo.“ 

 Je ovšem pravda, že nikomu se daně moc platit nechce. 

Určitě nechceme platit státu víc, než je nutné. Všichni si dovedeme 

představit, že bychom tyto peníze dovedli využít mnohem lépe. Ale 

neměli bychom zapomenout, že využíváme mnohých výhod státu: 
stát nám zajišťuje vnější i vnitřní bezpečnost, možnost nakupování a 

prodeje prostřednictvím peněz a také soudy a spravedlnost. A 

demokratický stát také podíl na moci a zde v Evropě i školy, 

zdravotnictví a důchod. A ještě bychom mohli uvést třeba síť silnic 

atd. Z těchto důvodů a také kvůli Ježíšově moudré odpovědi 

křesťané platí daně a respektují stát. 
 To samozřejmě neplatí za všech okolností. Když se stát 

zbožtí a začně si nárokovat úctu a poslušnost, která patří Bohu, 

je s křesťanskou loajalitou ke státu konec. V prvních stoletích byli 

křesťané pronásledování právě proto, že odmítli vzdávat císaři poctu 

jako bohu a obětovat mu. A mnozí šli proto i na smrt a stali se 

mučedníky. Křesťané také nemohou respektovat stát, který nedbá 

ve svých zákonech nedbá na spravedlnost a milosrdenství pro 

všechny. Často jsou takové státy diktaturami. Vzláště nám 

evangelikům je dnes nejbližší stát demokratický, který umožňuje 

svým občanům podil na moci i na blahobytu.  

 Ale tady ještě nemůžeme skončit. Ježíš totiž neříká jen 

„Dávejte, co je císařovo císaři, ale také a především: „Dávejte, co je 

Božího Bohu.“ Daň samozřejmě plaťte; stát to potřebuje. Ale to není 

to hlavní. Starejte se především o to, abyste dávali, co je Božího 

Bohu. O to jde na prvním místě! 
 Co tady má Ježíš na mysli? Jistě, Boží je nakonec všechno. 

Celý vesmír, celý svět, nebe i země je Božím stvořením. Ale v této 

souvislosti má Ježíš na mysli především člověka. Vždyť člověk je 

ten, kdo patří Bohu. Člověk je stvořen, aby byl obrazem Božím.  
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Na denáru byl obraz císaře. A posláním člověka je být obrazem 

Božím. 
 Křesťané od tohoto biblického oddílu odvozují svůj kladný 

vztah ke státu. Je však zřejmé, že podle Ježíše toho státu patří 

nemnoho. Bohu patří jak zaslíbená země, tak i člověk se svým 

svědomím a se svojí duší. Bohu se člověk bude zodpovídat. Je 

pozoruhodné, že i když o Ježíšovi řekli, že „nehledí na člověka“, že 

nakonec pohleděl na minci a v císarově obrazu člověka uviděl. Ježíš 

v císaři nevidí boha, ale ani pekelnou šelmu, ale člověka. A od 

toho se má odvíjet i náš křesťanský vztah ke státu. 

 Milí bratři a sestry, všichni jsme Božím obrazem. Být 

Božím obrazem, to je naše poslání. Všichni patříme Bohu. Patří 

mu naše srdce, naše myšlení, naše city, naše vůle. Patří mu naše 

svědomí. Patří mu naše duše i naše tělo. I naše radosti i naše smutky, 

náš smích i naše slzy. Bohu patří i naše peníze i náš majetek. Patří mu 

i naše zdraví i naše nemoci. Patří mu náš život i naše smrt.  

 A Ježíš nám dává úkol, dává nám poslání. Vydejte se 

zcela a upřímně do služby služby svému Bohu. Vždyť patříte jemu. 

Jste jeho. Být Boží - to je to hlavní oč v životě jde. Vždyť on je váš 

Stvořitel, Pán a Spasitel. 

                                                                          Amen  

                                   

 

  

 


