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Zacheus
Musíme byť opatrní v tom, ako posudzujeme ľudí podľa ich zjavu. Možno sú vysokí, možno
sú nízki, širší alebo chudí. Musíme dbať na to, aby sme si nevytvorili na ľudí názor len na
základe ich vonkajšiemu vzhľadu.
V Lukášovi, v 19. kapitole čítame o mužovi menom Zacheus, ktorý bol veľmi nízky. V
príbehu sa píše, že Zacheus vyliezol na figovník, aby uvidel Ježiša prechádzajúceho okolo
v sprievode davu ľudí. Avšak skutočný problém, ktorý Zacheus mal, nebola jeho výška. Pre
Zachea bol skutočným problémom fakt, že ho ľudia nenávideli. V Písme sa píše, že bol
bohatý a že bol hlavným vyberačom daní. To znamená, že pravdepodobne zbohatol
okrádaním iných ľudí. Vyberači daní pracovali pre Rimanov, vyberali dane od Židov. Oni
sami boli Židia, ale ľudia ich vnímali ako zradcov, pretože pomáhali Rimanom. Vrcholom
všetkého bolo, že často svojvoľne zvyšovali dane. A takto vlastne bohatli.
Preto Zacheus nebol práve obľúbený. V ten konkrétny deň nachádzame tohto bohatého muža,
ako lezie na strom, čo vyzerá dosť čudne. Najuznávanejší ľudia a ľudia oplývajúci
bohatstvom nezvyknú len tak liezť na strom. Zacheus jednoducho pre zástup nevidel Ježiša.
No chcel Ho vidieť. Je však možné, že sa tu deje aj niečo iné. Myslím si, že Zacheus bol
zúfalý. Zdá sa, že napriek bohatstvu a materiálnym veciam, ktoré mal, v skutočnosti nemal
vnútorný pokoj. Biblia jasne hovorí, že pokoj svojej duše nemôžeš dosiahnuť vďaka
materiálnym veciam. Mnohí ľudia by boli zachránení, keby jednoducho pochopili, že pokoj
prichádza len cez vzťah s Ježišom Kristom. Nepotrebuješ vo svojom živote veľa vecí na to,
aby si bol spokojný. Potrebuješ Pána Ježiša a to, s čím ťa požehnal Boh, a môžeš byť
dokonale spokojný.
Zacheus to nemal. Myslím si, že to je hlavný dôvod, prečo lezie na strom, prečo chce zúfalo
vidieť Ježiša – pretože nemá pokoj. Je mu ťažko. Má všetko bohatstvo a všetko, čo potrebuje,
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no ľudia ho nenávidia. Vyzerá to tak, že v tomto momente sa to u neho všetko spája, keď je
schopný urobiť čokoľvek, len aby uvidel Ježiša.
No takéto správanie nie je až také nezvyčajné! V Novom zákone sú spomínaní ľudia, ktorí
chceli zúfalo vidieť Ježiša. Nájdeme tam prípad ženy, ktorá má vnútorné krvácanie. Jej
trápenie pretrvávalo už roky, a preto sa pretlačila cez dav, aby sa dotkla lemu Ježišovho
rúcha. Tiež nachádzame príbeh o chromom mužovi, ktorého spustili na lôžku k Ježišovi.
Priatelia prebúrali strechu, aby mohli svojho kamaráta spustiť priamo pred Spasiteľa. Takisto
tu máme prípad zločinca, ktorý visel na kríži vedľa Ježiša. Tento muž, hoci zomieral za svoje
prečiny, predsa sa so svojím zúfalstvom obrátil k Ježišovi. Vidíme, že k Ježišovi prichádzali
rôzni ľudia, pretože boli zúfalí.
Ale máme tu Zachea. Ježiš si ho na tom strome všimne. Aj to je veľmi udivujúce. Ježiš má
okolo seba všetok ten dav – a som si istý, že tam bolo veľa jednotlivcov, ktorí túžili s Ježišom
povečerať, ktorí Ho chceli pozvať k sebe. Radi by s Ním strávili nejaký čas – no namiesto
toho si Ježiš vyberie človeka, ktorý sedí v korune stromu. Povie mu: „Dnes musím ísť k tebe
na návštevu.“ Dav sa pozrie hore a vidí hlavného vyberača daní. To je ten podlý človek, ktorý
zbohatol na biede ostatných ľudí. Mnohí z nich sa v tom momente pohoršili. Takže sa tu dejú
dve veci súčasne. Zacheus zlieza zo stromu, pretože veľmi chce prijať pozvanie, ktoré mu dal
Ježiš. A je z toho nadšený! Ježiša prijíma vrelo, s úprimnou radosťou. Potom pred davom
vyhlási: „Teraz dám polovicu svojho majetku chudobným. Ak som niekoho oklamal, vrátim
mu to štvornásobne.“ V Zacheovej mysli sa niečo deje. Jeho život bol skutočne zlý. Určite
pocítil vinu za okrádanie ľudí. Musel silno vnímať, že zo strany druhých bol veľmi
nemilovaný! A tu prichádza Ježiš a je ochotný milovať ho, prijať ho a zároveň sa s ním
priateliť.
Tu sa chcem na chvíľu zastaviť a porozmýšľať nad tým. Kde sa vo svojom živote nachádzaš
ty? Si na strome? Urobil si v minulosti niečo, čo ťa postavilo do zdanlivo nemožnej situácie?
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Nie si teraz schopný vrátiť sa späť a odčiniť, čo si urobil? Hľadáš niekoho, kto by ťa skutočne
miloval a prijal takého, aký si? Túžiš po priateľstve s Ježišom?
Evanjeliá nás učia, že Ježiš sa ku nám naťahuje s otvorenou náručou a volá nás. Je ochotný
ponúknuť nám seba samého. Je ochotný sa s tebou priateliť, milovať ťa nepodmienečnou
láskou, prijať ťa. Jediné, čo potrebuješ urobiť, je, že prijmeš toto pozvanie. Jediné, čo
potrebuješ urobiť, je, že jednoducho povieš: „Ďakujem Ti, Pane, veľmi rád budem Tvojím
priateľom“ a privítaš Ježiša vo svojom živote. Toto sa nazýva mať vieru v Neho. To je
vzkladanie dôvery v Neho. A to je prvý krok k tomu, aby si sa stal kresťanom. Je to jedna
z najdôležitejších a najradostnejších chvíľ v živote, keď si uvedomíš, že Ježiš je tvoj
priateľ, že môžeš k Nemu prísť a On ťa bude milovať a priateliť sa s tebou.
Teraz si všimni, čo sa ďalej deje v príbehu o Zacheovi. Dav začne šomrať. Ľudia sa začnú na
Zachea sťažovať. V skutočnosti sa sťažujú viac na Ježiša a hovoria: „Ježiš išiel, aby sa
priatelil s hriešnikmi!“ Nevidia, že Zacheus sa vďaka vzťahu s Ježišom mení. Stále majú pred
očami toho STARÉHO Zachea – toho, ktorý klamal a okrádal. Ale Zacheus má teraz za
sebou novú skúsenosť. Hovorí: „Chcem začať odznova. Chcem začať nanovo a je tu Niekto,
ktorý mi v tom pomôže.“ Toto je veľmi dôležitý princíp, na ktorý potrebujeme pamätať. Ak
poznáme niekoho, kto sa chce stať kresťanom, niekoho, kto chce svoju myseľ a svoje srdce
odovzdať Bohu a túži po Ježišovom odpustení, nechceme takého človeka udržať v jeho
starom spôsobe života. Chceme ho povzbudzovať k tomu, aby prišiel a žil nový život. Práve
tak, ako sa o to pokúsil Zacheus. Preto ho Ježiš víta a ponúka mu verné priateľstvo a úprimnú
lásku. Ježiš dokonca hovorí: „Tento muž je tiež synom Abraháma.“ Je to dosť prekvapujúce
vyjadrenie, pretože tam bolo veľa ľudí, ktorí boli veľmi spravodliví a veľmi dobrí. Práve tí
boli veľmi nahnevaní, že Ježiš prijal Zachea. Veď oni boli tí vážení ľudia, tak prečo oni
nemôžu dostať takéto prijatie? A tu je ten dôvod. Ježiš prišiel, aby hľadal a spasil stratených.
Ježišovou prioritou nie sú ľudia, ktorí si myslia, že žijú správny život. Ježiš sa nesnaží
vyhľadávať ľudí, ktorí sa považujú za veľmi dobrých. Ježiš prišiel, aby pomáhal hriešnikom.
Čím skôr si uvedomíme, že Ježiša zúfalo potrebujeme, tým lepšie pre nás. Ježiš hľadal –
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zámerne hľadal ľudí, ako bol Zacheus, ľudí, ktorí si pokazili život, ľudí, ktorí boli zúfalí,
ktorí žili v beznádeji. Prečo? Prečo k Nemu prichádzali práve takíto ľudia? Prečo Ježiš hľadal
práve ich? Pretože takí ľudia vedia, že On im odpustí a že On ich bude milovať.
Za posledných 2000 rokov sa na tom nič nezmenilo. Je to stále rovnaké. Vzkriesený Pán Ježiš
skrze evanjeliá pozýva všetkých, ktorí skutočne potrebujú pomoc, ktorí potrebujú priateľa,
aby prišli k Nemu. On sa chce s tebou priateliť! On ti chce dať Božiu lásku a odpustenie.
Takže máš na výber! Môžeš sa postaviť bokom, kritizovať a šomrať: „Pozrite sa, tamtí sa
stali kresťanmi,“ a môžeš si stále myslieť, že ty si lepší človek. Ale v skutočnosti sa z teba
stane pokrytec. Budeš egocentrický a nepochopíš podstatu evanjelia. Alebo môžeš byť ako
Zacheus, keď si uvedomíš svoj hriech, pochopíš, že nie si hoden Ježišovej lásky, že On ťa
i napriek tomu miluje a stále má o teba záujem. Ježiš ťa vidí. Chce si ťa pritiahnuť bližšie
a chce, aby si Ho prijal. Prijmeš Ho dnes?
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