
Neděle 2.4.2006 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 - Žižkově 
(5. postní neděle Judica) 

Text:  „Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, co je ztraceno.“ (Lk 19,10)  
 
     Některé věci vypadají na první pohled jinak, než ve skutečnosti jsou. Když  slyšíme o 
bohatých lidech, představujeme si, že jsou spokojeni a šťastní. Když myslíme na úspěšné lidi, 
vidíme především jejich slávu a popularitu. Ale ve skutečnosti ani bohatství ani úspěch ani 
sláva nemusí přinášet lidem vždy a jen osobní štěstí a spokojenost.  
Dnes jsme v Bibli otevřeli příběh muže, který se jmenoval Zacheus. Byl to úspěšný člověk, 
který se dopracoval ke slušnému majetku. Jeho bohatství mělo ovšem jednu vadu na „kráse“ : 
bylo kradené.  
Zacheus se živil jako celník a vypracoval se na ředitele celního úřadu v Jerichu. Vzhledem 
k tomu, že byl ve službách okupantů, byl považován za zrádce. A vzhledem k tomu, že se 
živil nepoctivě, že vybíral na daních a celních poplatcích víc než měl, ho ostatní lidé zase  
nenáviděli a pohrdali jim.  Tak to ostatně platilo o všech celnících v Ježíšově době. Měli sice 
výnosný job, ale v očích slušných lidí platili za zloděje a nenapravitelné lumpy. A to byl 
právě rub celé věci, to bylo u Zachea to, co na první pohled vidět není.  
Zacheus věděl, do čeho jde, když začal „podnikat“ jako celník. Možná mu na začátku tolik 
nevadilo, že se na něho lidé dívají přes prsty. Byl rád, že jeho firma prosperuje a že se mu 
daří. Ale asi tomu něco chybělo: ve svém bohatství nenašel ani štěstí ani klid.   
1.  Zacheus hledá Ježíše 
Zacheus tedy patřil k tehdejší celnické mafii a byl velice bohatý. Odjakživa ho nezajímalo nic 
jiného než peníze - peníze a ještě jednou peníze. Na nic jiného nemyslel a o nic jiného se tolik 
nestaral, jako o to, aby měl peněz co nejvíce.  
Ale když slyšel, že do Jericha přichází kazatel z  Nazaréta, a když se dověděl, jaký je to 
mimořádný člověk, řekl si: „Toho musím vidět!“  V Bibli je napsáno, že „chtěl vidět Ježíše, 
aby poznal, kdo to je“.  
Proč chtěl vidět Zacheus Ježíše? K čemu to potřeboval, co si od toho sliboval?  
Zacheus slyšel o tom, že kazatel Ježíš má dobré srdce. Povídalo se o něm, že pomáhá 
nemocným,  nešťastným, odstrčeným lidem. Nad nikým  se nepovyšoval, nad nikým 
neohrnoval nos, nedělal mezi lidmi rozdíly. Dokonce – a to bylo hodně zajímavé! – nepohrdal 
ani celníky, přestože ostatní je ani nezdravili!!! To musí být zvláštní člověk! 
Proto přitahoval kazatel z  Nazaréta takové davy lidí. Proto přitahoval Zachea. Každý měl 
v Ježíšových očích svou cenu! A zde si už musíme doplnit informace z dalších kapitol v Bibli. 
Ježíš přicházel k lidem v Božím jménu! Všechny lidí miloval! Trpělivě a s láskou napravoval 
to, co lidé sami (svou zlobou a nenávistí) pokazili. Ježíš pomáhal lidem k tomu, aby se zvedli 
a narovnali. A to každý z nás velice potřebuje: vědět, že něco pro někoho znamená, získat 
svou důstojnost, mít úctu a důvěru u lidí, vědět, že ho někdo má rád…! My takové uznání od 
lidí čekáme, a když se s tím nesetkáme na jednom místě, zkusíme to třeba jinde… 
2.  Ježíš hledá Zachea (aneb konec kariéry a začátek nového života) 
Vrchní celník anebo ředitel celnice v Jerichu, který neznal nic jiného než peníze a který pro 
svou tvrdost a chamtivost měl na svědomí neštěstí spousty lidí, chce vidět Ježíše. A nejen to. 
Chce se přesvědčit o tom, že to je opravdu tak výjimečný člověk, jak se o něm povídá!  V této 
chvíli už mu nestačí ani bohatství ani moc a postavení. Neví ani proč, ale musí tam, kde bude 
Ježíš. – Velice mu na tom záleží, aby viděl Ježíše. Ale protože je malý a lidí, kteří chtějí vidět 
Ježíše stejně jako on, je v Jerichu hodně, musí nakonec vylézt na strom…To všechno bylo 
ještě v jeho vlastní režii. To, co pak následovalo, už řídil Někdo jiný.  
A tak Zacheus sedí na stromě a čeká…Pak je najednou Ježíš u jeho stromu, zastaví se, podívá 
nahoru a promluví:  „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě!“  
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Možná že se v této chvíli o Zachea pokoušejí mdloby, možná se mu rozklepala kolena… To 
nevíme, to se v Bibli neříká. Ale určitě ho ani ve snu nenapadlo, že Ježíš přijde k němu na 
návštěvu! Zrovna k němu! Všichni kolem se diví, koho se chystá Ježíš navštívit! To je 
skandál, to se nedělá, aby se slušný, zbožný, vážený člověk „kamarádil“ se zlodějem! Ano, 
byla to pravda: Ježíš je zvláštní člověk, Boží člověk. Zná jeho jméno, vidí do jeho srdce a 
všimne si jeho, kterým ostatní pohrdali! Zacheus poznává, co je Boží láska. 
 V Ježíšově jednání Bible ukazuje na Boží jednání s námi lidmi. Bible nám říká, že Pán Bůh 
se nemění, že jedná a chce jednat stejným způsobem i v našich životech. Podobně jako se 
setkal se Zacheem a vstoupil do jeho života tenkrát, je připraven jednat také v životě 
kohokoliv z nás i dnes. Chce proměnit naše srdce, chce nám odpustit naši minulost, chce nám 
dát nový život.  
Setkání s Ježíšem nemají jednotný scénář. Pokaždé to vypadá jinak. Jednou se setkává 
s Ježíšem člověk podobně jako Zacheus – kdy se začne zajímat o Boha sám, a jindy jako Saul, 
který Ježíše neuznává a když se s Ním proti své vůli setká, musí kapitulovat. 
3. Historie se opakuje     
Je to napínavý a zajímavý příběh. Je svým způsobem jedinečný a neopakovatelný. A přece 
k tomu Ježíš poznamenal/řekl: „Syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, co je ztraceno.“ 
Co to znamená? Podobným způsobem mohou být zachráněni ještě další lidé. 
Člověk nemusí zůstat otrokem svých selhání a omylů! Nemusí zůstat vězet v tom, co si 
„nadrobil“! Jeho život se může změnit, může dostat novou šanci. 
Osobní setkání s Ježíšem se může stát začátkem nového života, nových věcí pro kohokoliv. 
Není snadné a jednoduché měnit životní cíle, měnit žebříček hodnot/priorit, změnit 
nasměrování života. Ale v setkání s Bohem, s Ježíšem poznáváme, že to má smysl! Vidíme, 
že nemůžeme uvažovat o Bohu, o víře, o životě, o odpovědnosti stejně jako doposud! 
Poznáváme, že se musí něco změnit! Vidíme, že to nejlepší, co můžeme udělat, je začít 
důvěřovat Ježíši Kristu a žít podle Jeho příkladu! 
V Zacheově případě setkání s Ježíšem přivedlo ke krachu jeho firmu, znamenalo konec 
pochybné kariéry. Ovšem Zacheus to prožívá jako vysvobození, má z toho radost, že může 
dát s Ježíšovou pomocí svůj život do pořádku. A jak to pokračuje? Zacheus se rozhodl, že 
polovinu svého majetku dá chudým a čtyřnásobně odškodní všechny, které okradl! Zacheus 
pochopil správně Boží odpuštění a milost, které se mu dostalo. Bůh se ho dotkl, Bůh ho 
změnil a on jedná jako nový člověk! To je opravdový zázrak, když se setkáme se živým 
Pánem a když si necháme posloužit. V Ježíši přišla do Zacheova domu Boží záchrana, Boží 
láska, Boží radost.      
Možná je dnes s  námi někdo, kdo podobně jako Zacheus tehdy „chce vidět Ježíše“, chce se 
přesvědčit, jestli je pravda to, co se o Něm říká, co se píše v evangeliích…Je to vždy dobře, 
když se ptáme po Bohu, když hledáme k Němu cestu. Ale při tomto hledání zjistíme, že On na 
nás už dávno čeká a chce se s námi setkat, náš život změnit a naplnit. 
Možnost nových začátků existuje pro všechny. Pro křesťany, kteří uvázli v nějakém problému,  
pro hledající lidi – mohou se s Ním osobně setkat, začít úplně nový život, přestože si to 
neplánovali, pro dosud nevěřící  - mohou poznat, že Ježíš je živý Bůh a Pán, přestože to dosud 
popírali.. A to všechno je možné díky tomu, že nás Bůh miluje a v Ježíši Kristu přišel za námi 
a vzal na sebe naše hříchy, naše prohry, naše selhání…  
                                                                                                   (Praha – 1.4.2006 – B. Kaleta) 
 
 
 
 
 
 


