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AI Väčšina z nás vie, že celých 70 % zmyslových receptorov človeka 
sa sústreďuje v očiach. Preto nie je divu, že aj muž menom Zachej 
chcel vidieť Ježiša.  
KE Ježiš túto túžbu napĺňa v obrovskej miere. Počuli sme, že keď 
Ježiš prichádza na to miesto, pozerá sa hore a hovorí: „Zachej, poď 
rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ A neskôr  
počujeme ako Ježiš hovorí: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď 
aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať 
a zachrániť, čo sa stratilo.“ 
DI Zachej je bohatý človek. Ako hlavný výberca daní však patrí do 
skupiny ľudí, ktorí boli v židovskej spoločnosti považovaní za 
nemorálnych. Kvôli jeho neustálemu kontaktu s ľuďmi rôzneho druhu, 
vrátane pohanov, bol považovaný za nečistého. Keďže colníkom sa 
vo všeobecnosti pripisovali nekalé a chamtivé obchodné praktiky, 
ľudia ich nenávideli a opovrhovali nimi. V tomto boli a sú ľudia prísni a 
tvrdí. Ježiš svojím konaním odmieta túto prísnosť a dáva jasne najavo, 
že Boží pohľad je úplne iný. Boh vidí do srdca a vie, že Zachej chce 
byť čistý. Mimochodom meno Zachej znamená v hebrejčine "nevinný" 
alebo "čistý". Zachej robí všetko pre to, aby bol v Božích očiach 
skutočne čistý, nevinný, a Boh túto túžbu neodmieta. Zachej naliehavo 
túži vidieť Ježiša. Tento záujem môže byť z veľkej časti spôsobený 
zvedavosťou. V každom prípade ho však uvádza do pohybu, čo 
znamená určité úsilie vidieť Ježiša. Množstvo ľudí, ktorí Ježiša 
sprevádzajú a ktorí ho obklopujú, sa stáva prekážkou, aby mohol 
Ježiša vidieť. Zachej je však vynaliezavý. Predbieha zástup, uprostred 
ktorého kráča Ježiš. V čase, ktorý získal, vylezie na strom. Takto 
konečne nájde miesto, odkiaľ môže s istotou vidieť Ježiša. Tu treba 
dodať, že dôstojnosť bohatého človeka sa nedá porovnať s behom 
alebo lezením na strom. Takto sa zvyčajne správajú malí šantiví 
chlapci. Zachej riskuje, že sa mu jeho konanie stane terčom 
posmechu a hanby. Zachejovo konanie ukazuje, aké veľké je jeho 
želanie, aby mohol Ježiša aspoň zahliadnuť. Všetky toto úsilie 
pochádza od samotného Zacheja. Ježiš sa však postará o to, aby to 
nezostalo len Zachejovým želaním. Zachej sa môže stretnúť s 
Ježišom a prijať od neho spasenie. 

 
PAR Ježiš prišiel ako spasiteľ nielen pre Zacheja, ale pre všetkých 
ľudí. Bez ohľadu na akékoľvek protesty Ježiš dáva všetkým jasne 
najavo, že hriešnici nie sú vylúčení z jeho spásneho diela. Svojím 
konaním dáva zakúsiť, že Boh má záujem o všetkých ľudí a že je vždy 
na ceste k nim. Pre všetkých ľudí však ide o to, aby sa obrátili, priľnuli 
k Bohu, nechali sa ním dotknúť a prijali ho. Spása znamená 
znovuobjavenie spoločenstva s Bohom. 
MY Moje meno je František Diviš, som narodený v roku 1973. 
Nasledujúci príbeh je o tom, ako Boh vstúpil do môjho života. Ako 
malé deti nás s bratom občas brávala do kostola moja stará mama. 
Neskôr však tieto príležitostné návštevy prestali, pretože nás s bratom 
prestalo baviť tam chodiť a nahnevali sme sa. Potom prišla základná 
škola a potom stredná škola. Počas štúdia na gymnáziu som čítal veľa 
kníh, lákali ma záhady, knihy o UFO, zvláštnych javoch, a keďže môj 
brat v tom čase začal s psychotronikou, hneď ma to chytilo. Môj brat 
odišiel na vojnu, a keď sa vrátil, zrazu mi povedal o Bohu a o tom, že 
okultizmus je pasca. Mal som čas, a tak som si prečítal knihy a zvážil 
argumenty, ktoré priniesol. Nakoniec mi pri hľadaní zostal Ježiš. 
Jedna z kníh opisovala, ako pozvať Ježiša do svojho života a prijať ho 
za Pána a Spasiteľa. Tak som povedal. A čo sa stalo potom? - NIČ!!! 
Nasledujúce tri roky som si síce čítal Bibliu, modlil sa, ale robil všetko, 
čo sa mi zachcelo. Moje názory sa stále menili a pomaly som zistil, že 
nemôžem žiť tak, ako som žil doteraz.  
Zdvihol som telefón, zavolal do cirkvi a tri roky po tom, čo som Ježiša 
nazval svojím Pánom, som ho urobil svojím Pánom. Ježiš je teraz 
skutočne v mojom živote. Je skutočný a to, čo mám, by som za nič 
nevymenil. Tak veľmi som sa bránil poslúchať Ho, aby mi nevzal 
radosť zo života. Keď som ho začal poslúchať, zistil som, že je to 
lepšie ako chrániť svoj život. 
ADE Boh je kedykoľvek pripravený stať sa Pánom a Spasiteľom 
našich životov. Modlime sa, aby sme sa rozhodli správne nielen 
nazvať Boha našim Pánom, ale skutočne ho aj urobiť Pánom nášho 
života. A ak už je Pánom nášho života, nikdy ho nemeňme za iného 
Amen. 


