
10. 5. 2020
5. neděle velikonoční (Cantate)
Biblické čtení: Lukáš 19; 1-10

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 2Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; 3toužil 
uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. 4Běžel proto 
napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. 5Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a 
řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ 6On rychle slezl a s radostí jej přijal. 
7Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ 8Zacheus se zastavil a řekl Pánu: 
„Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ 
9Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. 10Neboť Syn člověka 
přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

_______________________________________________________________________________

Zacheus měl všechno, po čem toužil – byl jedním z nejbohatších lidí v Jerichu, zastával důležitou pozici ve 
státní správě, měl i přepychový velký dům v krásné části města - daleko od špinavých čtvrtí žebráků a od 
smrdutých kováren a koželužen. Možná jen uznání mu chybělo – celníci vybírali poplatky pro nenáviděné 
římské okupanty a mnozí při tom navíc podváděli. Lidé proto celníky opovrhovali. A Zacheus byl šéf všech 
celníků v kraji. Chybějící úctu ale bohatě vyvažoval strach, který z něj lidé měli, protože nad nimi měl moc. A 
přesto tento bohatý a mocný muž cítil zvláštní neklid, který naplňoval celé jeho nitro. Měl pocit, že v jeho 
životě něco zásadního chybí.

Proto, když se doslechl, že do města přišel Ježíš, rozhodl se, že ho musí potkat. Slyšel toho o tom zvláštním 
učiteli hodně - o  jeho moudrosti, že lidé žasli nad jeho učením, protože „učil jako ten, kdo má moc a ne jako 
zákoníci a farizeové“. Slyšel také vyprávět, že zázračně uzdravil řadu nemocných. „Dokázal by snad vyléčit i 
můj neklid?“

Vydal se proto k bráně, ale štěstí mu nepřálo – Ježíše obklopoval mohutný zástup a drobný Zacheus tak nic 
neviděl. Mohl by asi použít autoritu vrchního celníka a vynutit si přístup k Ježíšovi. Cítil ale najednou zvláštní 
ostych, suverénně před něj nakráčet – jako by skutečná moc nebyla v jeho rukou, ale někde docela jinde. 
Hlavně si ale nebyl docela jistý, jestli u Ježíše nalezne to, co hledá. Vlastně ani přesně nevěděl, o co by ho měl 
požádat. Lepší bude, když se bude dívat zpovzdálí a udělá si nejdřív vlastí úsudek. Není přece pověrčivá bába, 
aby hned věřil všemu, co lidi říkají.

Zacheus si jako pozorovatelnu vybral starou moruši, která rostla šikovně hned u hlavní cesty. Výhled byl odsud 
skvělý a navíc mu husté větve poskytly dobrý úkryt – lézt po stromech je přece jen pod jeho úroveň. Ježíš 
prochází přímo pod moruší, zabraný do hovoru s několika učedníky. Najednou se ale zastavil a pohlédl vzhůru.

„Zachee pojď dolů…“ Zacheus nevěří svým uším! Já? Já mám hostit Ježíše Krista? Jak to, že vůbec zná moje 
jméno? Někdo mu o mě řekl? Jedním si byl Zacheus jistý – jako hostitele by zrovna jeho Ježíšovi určitě nikdo 
nedoporučil. A v tu chvíli mu to došlo: On to ví! On ví, kdo jsem a co všechno jsem udělal – a přesto o mne 
stojí! Zacheus už na nic nečekal a seskočil ze stromu, že si div nezlomil nohu. Najednou přesně věděl, co mu 
celý život chybělo – bylo to bezvýhradné přijetí. Spolu s radostí se ale na povrch hrnuly i dlouho potlačované 
výčitky svědomí. Na druhých lidech mu nikdy nezáleželo, mnoho z nich bezohledně podvedl – a teď se setkal s 
tak upřímným a bezelstným zájmem, až se mu z toho podlomila kolena. Stál před Ježíšem jako školák, 
přistižený při nějaké nepleše a rozpačitě blekotal „Já… já to odčiním. Ještě dnes vyrazím do chudinské čtvrti a 
obdaruji každého žebráka, kterého potkám. A taky navštívím všechny koho jsem ošidil – požádám je o 
odpuštění a vynahradím jim to…“ Ta slova z něj plynou úplně sama – někde vzadu mu sice jeho staré já 
našeptává, ať neblázní, ale on ten hlas neposlouchá. S Ježíšem vstoupilo do jeho života něco tak krásného a 
čistého, že nechce aby se to hned ušpinilo lakomstvím a švindlováním.
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Ježíš se usmál – nedívá se ale na Zachea. Místo toho je otočen k lidem kolem, z nichž mnozí jsou doslova 
zelení závistí. „Radujte se!“ řekl Ježíš zástupům „Toužíte spatřit zázraky a hle – tento váš bratr byl mrtev a zase
žije, ztratil se a je nalezen“.

Ten příběh o Zacheovi se odehrává stále. Nevíme, jak to funguje, ale Ježíš stále oslovuje různé lidi – je pro ně 
fascinujícím tajemstvím, které touží poznat. Tuší, že u něj mohou nalézt to, co jim v životě chybí. A řadu z nich 
podvědomě nebo cíleně přitahuje Bible, kostel, církev… Ale jsou příliš ostražití, na to aby přišli – třeba mají 
špatné zkušenosti s odmítnutím, využíváním, manipulací… Nebo mají představu, že církev je jen pro ty 
spořádané, že se do společnosti Kristova lidu nehodí. A tak je úkolem církve – a tedy nás, rozhlížet se kolem 
sebe. Nečekat, až někdo zaklepe na dveře kostela, ale všímat si i těch, kdo zvědavě obcházejí kolem nebo 
nesměle přešlapují na prahu. A nebát se jim říct „pojď dolů Zachee“.

Modiltba: Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že ty oslovuješ každého, že si nevybíráš jen ty nejlepší se spořádanými
životy, ale čekáš na každého z nás, až uslyšíme tvé volání. A nejen to – přicházíš do našich životů, do našich 
domovů a chceš s námi být. Tak tě prosíme, ať si mezi tím vším nepotřebným, co taháme v srdci i v hlavě 
uděláme místo pro tebe. Prosíme dej ať nás tvé Slovo proměňuje a dává nám sílu třeba mluvit s těmi, kdo jsou 
nafoukaní, zlomyslní, přezíraví, kdo ublížili mnoha lidem. Prosíme tě, ať dovedeme vidět to dobré, co v nich je 
a co pro jejich špatné vlastnosti vidět nechceme. Myslíme taky na všechny odstrčené, osamělé a ztracené - dej 
nám odvahu také je oslovit a ukázat jim cestu do tvého království, kde je místo pro každého. Otče náš, který 
jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb 
náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás 
v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen

Tipy na písně (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá): EZ Ž98 Zpívejte Pánu nové písně, D 694 V
Království Božím místa dost, S 387 Přímluvný zpěv

Sborová oznámení: Příští neděli 17. 5. budeme bohoslužby slavit opět v našem kostele od 9:00. Kázat bude 
Jan Lavický. Předtím bude potřeba kostel uklidit, proto v pátek 15. 5. od 14:00 proběhne sborová brigáda. 
Budeme rádi za každého, kdo může přijít a přiložit ruku k dílu.

Byl zřízen sborový účet na službě zoom, která umožňuje video konference. Tento týden se takto na dálku 
uskuteční tato sborová setkání:

v úterý 12. 5. od 18:00 náboženství pro děti

ve středu 13. 5. od 18:00 biblická hodina pro dospělé

K těmto setkáním je možné se připojit přes odkaz na sborových stránkách klaster.evangnet.cz  Na setkání 
budete upozorněni také prostřednictvím mailu nebo sms.

Narozeniny v tomto týdnu oslaví: Marie Dušková (dnes), Vlastislava Tačíková a Vladimír Malý. Všem přejeme 
Boží požehnání do dalších let!

Sbírka je tento týden určena na běžné potřeby sboru Své dary můžete posílat na sborový  účet 
2600386516/2010  do poznámky můžete uvést jméno kvůli vystavení potvrzení o daru.

Všem dárcům velice děkujeme!
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