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Piatok 2. septembra 2016 

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. 

Piesne: ES č. 362, 462 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Po Jerichu sa rýchlosťou blesku šírila správa: Ježiš Nazaretský pred bránou vrátil zrak žobrákovi 

Bartimeovi a s pútnikmi ide do Jeruzalema! Všetci Ho chceli vidieť. Vybehli k ceste a vytvorili 

hustý špalier. O udalosti sa dozvedel aj šéf jerišských colníkov Zacheus. Aj on zatúžil vidieť 

Ježiša. Už o Ňom hodne počul; najnovšie najmä to, že Ježiš na rozdiel od celého národa – od 

najbiednejších až po elitu, teda farizejov a zákonníkov – nielenže neodmieta colníkov, čiže 

kolaborantov, zdieračov a pijavice ľudu, ale – neslýchané – ešte aj jedáva s nimi (L 15, 1n)! 

A keďže na Zachea iste doliehala všetka tá nenávisť, opovrhovanie zo strany všetkých a ani 

nahonobené bohatstvo mu nedávalo pravé uspokojenie, vo svojom zúfalstve nad sebou neodolal 

a zaradil sa medzi tých, ktorí tu a teraz, ale i prv (betlehemskí pastieri, mudrci od Východu, kňaz 

Simeon, učeníci Jána Krstiteľa, spoluobčania ženy Samaritánky, grécki prozelyti atď.) chceli 

vidieť Ježiša. Snažil sa preniknúť cez špalier, ale nik ho nepustil dopredu a iste si vypočul svoje. 

Na chvíľu ho naplnila bezmocnosť, pretože bol malý, iba taký krpec. Hneď sa však vynašiel: 

pobehol dopredu a on – človek vysokého postavenia, no malej postavy – vyliezol na strom. On 

musel vidieť Ježiša! No nie vlastná zvedavosť, nie totálna a bytostná núdza mu dodali silu, aby sa 

takto „zhodil“ pred celým mestom, ale Ježišova láska k hriešnikom, o ktorej toľko počul a v ktorú 

už aj on vložil vierou svoju nádej, tá ho dostala do koruny stromu a nad ostatný zástup. I videl 

Ježiša, ako sa blíži, videl, ako je už-už pri jeho strome. No rozhodujúce bolo, že Pán Ježiš ho 

uzrel a oslovil: Zacheus! A nielen to, ale Ježiš mu povedal, čo Zacheus ešte v živote od nikoho 

nepočul: Poď dolu, ja dnes musím byť s tebou, musím ísť k tebe, ja dnes musím zostať u teba! 

Zacheus zliezol a už aj zrovnával svoje kroky s krokmi Pána Ježiša a kráčal domov ako ešte 

nikdy v živote. U neho doma najprv zazneli zlé slová pohoršenia všetkých „spravodlivých“, 

potom dobré slová Zacheovho pokánia a nápravy života, pretože pri Ježišovi nik nezostane taký, 

aký bol bez Neho. A napokon zazneli aj Ježišove slová, ktoré platili predovšetkým Zacheovi, 

ale aj prítomným a platia aj nám: On prišiel, aby hľadal, a spasil, čo malo zahynúť! 

Zacheov príbeh nech nám pomôže vždy chcieť vidieť Ježiša, ozaj sa kajať, otvoriť dvere srdca 

a prijať Kristovu lásku a spásu! Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si prišiel, aby si hľadal a spasil, čo bolo zahynulo, 

a tak Tvoj láskyplný pohľad spočinul aj na nás. Pomáhaj nám, aby sme Ťa ani my nikdy nestratili 

z očí a žili z Tvojej lásky v láske k blížnym. Amen. 
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