
Pondelok 5. februára 2018 

Piesne: ES č. 245, 248 

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: 

Poznáme príbeh o Zacheovi, ktorý sa skrýval na strome a všimol si ho Pán Ježiš. 

Jeho pohľad našiel malého Zachea a Zacheus sa dovolil nájsť. On, ktorý doteraz 

na sebe zažíval len pohľady nenávisti od mnohých ľudí, je teraz ako zmenený. 

Prvýkrát ho niekto pozoruje bez nenávisti a chce byť jeho hosťom, a to bez „ale, 

ak, keď“ – bez podmienok. Ježišov pohľad neodsúdil Zachea, ale dal mu silu 

a smelosť, a tak mu umožnil stať sa novým človekom. Zmeneným človekom. Tu 

prežívame jedno z najkrajších znamení Ježišovej lásky, a to je bezpodmienečné 

prijímanie – prijíma všetkých bez rozdielu. Ešte jedna vec je v dnešnom príbehu 

dôležitá a spoznávame ju v slove „dnes“. Dnes ako centrum spasenia. Ježiš 

prináša spasenie nielen Zacheovi ale aj celej rodine: „Dnes sa stalo spasenie 

tomuto domu.“ V starých časoch bolo nemysliteľné, aby domáci neprijímali 

vieru otca domu. Viazala ich s ním láska, život pod tou istou strechou, vzájomná 

dôvera a častý rozhovor o dôležitých otázkach života. Preto sa aj Zacheovi 



domáci stali prijímateľmi spasenia, ktoré Ježiš priniesol. V dnešnom evanjeliu 

Ježiš dvakrát spomína slovo „dnes“ v súvislosti so svojou spásonosnou 

činnosťou: „... v tvojom dome musím dnes zostať.“ „Dnes sa stalo spasenie 

tomuto domu.“ Evanjelista Lukáš pripisuje osobitnú pozornosť tomuto 

Ježišovmu „dnes“. On tak počas noci Ježišovho narodenia oznamuje, že 

pastierom sa ukázal anjel. Tí hlásia, že sa dnes narodil Spasiteľ v meste 

Dávidovom. Pri príležitosti svojho prvého vystúpenia sa Ježiš stotožňuje so 

starozmluvným prorokom, ktorý sa cítil byť pomazaným Duchom, aby zvestoval 

evanjelium chudobným. Na začiatku svojej mesiášskej činnosti Ježiš oznamuje, 

že sa to dnes splnilo. Keď Ježiš divne vyliečil chorého na paralýzu, ľud zvolal: 

Dnes sme videli niečo neslýchané. Lotrovi z kríža Ježiš sľúbil, že ešte dnes bude 

s Ním v raji. Z týchto miest vyúsťuje skutočnosť, že v evanjeliu je „dnes“ 

centrom dejín spasenia. To je čas Ježišovej činnosti v dejinnom okamihu. To 

„dnes“ pokračuje aj v Ježišovom oslávenom stave. Ježiš aj v našich dňoch, aj 

dnes vchádza do domu svojich verných, i dnes prináša spasenie jednotlivcom 

a rodinám. Amen. 

 

Modlitba: 

Milostivý Bože, ktorý najlepšie vieš o našich potrebách a túžbach, prosíme Ťa, 

daj nám svoje spasenie. Odpusť nám naše neprávosti a daj nám nový začiatok. 

Daj, nech Ťa nasledujeme. Daj, nech hodnoty života nachádzame v Tvojom 

evanjeliu. Pane, Ty si prišiel hľadať to, čo bolo zahynulo, vysloboď nás z našich 

vín a vypočuj našu modlitbu. Ty, ktorý žiješ a panuješ naveky. Amen. 
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