
Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 24. júna 2018 – 4. nedeľa po Svätej Trojici  

Piesne: ES č. 199, 211 

Text: L 19, 1 – 10 

„1Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad 

colníkmi a bol bohatý, 3žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol 

malej postavy. 4Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť 

tadiaľ. 5Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp 

rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. 6A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. 

7Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! 8Ale 

Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som 

niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. 9I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo 

spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. 10Lebo Syn človeka prišiel 

hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Zacheus mal všetkého dostatok, ale ani tak nebol spokojný, nebol šťastný. Chýbal mu pokoj 

svedomia. Počul veľa o Ježišovi z Nazareta a túžil po tom, aby sa mohol aspoň raz v živote 

s Ježišom stretnúť. Využil teda príležitosť, keď Pán Ježiš prechádzal cez Jericho. Prekonal 

všetky prekážky, aby sa s Ním stretol, aby Ho aspoň uvidel. Mal príležitosť a nechcel ju za 

žiadnu cenu premárniť. A Pán Ježiš jeho túžbou nepohrdol. Napriek tomu, že vedel 

o Zacheovi, akým je veľkým hriešnikom, keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho 

a povedal mu: Zacheus zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Pre Zachea 

nastala šťastná chvíľa, lebo sa splnila jeho životná túžba. Pri stretnutí s Pánom Ježišom sa so 

Zacheom stala veľká zmena. Tento sebecký človek, ktorý klamal a okrádal svojich blížnych, 

stal sa úplne novým človekom. Povedal: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, 

a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. To je prejav veľkej odvahy 

viery a múdrosti života. Bol to prejav hlbokého, opravdivého pokánia, skutočného polepšenia 

života, úplnej zmeny; bolo to obrátenie v plnom zmysle slova. Taká bola Zacheova odpoveď 

na Ježišovu lásku. Chcel byť nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Veľmi dobre vystihol, v čom 

je naša pravá, skutočná hodnota. Kiežby každý z nás pomocou Ducha Svätého vedel sám pri 

sebe nájsť túto vonkajšiu i vnútornú zmenu, ktorou prechádza jeho život v dôsledku stretnutí 

sa s Pánom Ježišom Kristom, a v Jeho prítomnosti nájsť odvahu i múdrosť k novému spôsobu 



života. Napokon aj získať od Pána Ježiša Krista ten najvzácnejší dar: Božiu milosť a záchranu 

k večnému životu v kráľovstve Božom. Amen. 

 

Modlitba:  

Trojjediný Svätý Bože, Ty máš pre nás cestu zo všetkých ciest. Buď nám milostivý a veď nás 

aj dnešný nedeľný deň svojou láskou a múdrosťou. Spôsob, aby nám každý deň záležalo na 

tom, aby sme v Tvojom slove stretali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme Ho 

nasledovali a nedali sa odradiť žiadnymi prekážkami, pretože On je tou pravou cestou, 

pravdou i životom. Amen.  

Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku 


