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SYN ČLOVEKA PRIŠIEL HĽADAŤ A ZACHRÁNIŤ, TO ČO BOLO STRATENÉ
biblický komentár otca Alberta Maggi, OSM, zdroj: www.studibiblici.it, video príhovor v taliančine TU
Lk 19, 1-10
Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom
a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal
teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes
musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som
niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“
Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo
Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Pred úryvkom evanjelia z tejto nedele Lukáš rozpráva príbeh o bohatom mužovi, definuje ho ako
vznešeného, vodcu, ktorý sa priblížil k Ježišovi a žiadal ho, čo má robiť, aby získal večný život 1. Ježiš mu
odpovedal tým, že mu pripomenul prikázania ktoré sa vzťahovali na správanie voči blížnemu a po tom,
ako sa ukázalo že tieto všetky dodržiaval od svojej mladosti – za čo by mal mať zabezpečený večný
život – Ježiš ho pozval, aby sa zaoberal týmto svetom a týmto životom, tým že ho bude nasledovať,
predá všetko čo má a dá to chudobným.
Tento človek bol dokonalým dodržiavateľom zákona, a to aj zodpovedalo jeho statusu vznešeného
vodcu, ale neprijal pozvanie Ježiša. Jeho záujem sa sústredil na večný život, na to, čo bude potom,
zatiaľčo Ježiš ho chcel pozvať, aby spolupracoval na premene tohto života, prispievajúc k šťastiu
všetkých ľudí.
Ale významný človek, ako nakoniec všetci boháči, túži potom, aby sa nič nezmenilo a tak si zachoval
svoju privilegovanú a prestížnu pozíciu. Práve pri tejto príležitosti Ježiš povedal, že bohatstvo je
prakticky neprekonateľnou prekážkou pre vstup do Božieho Kráľovstva; vyslovil slávnu vetu “ľahšie
prejde ťava uchom ihly ako boháč vojde do Božieho Kráľovstva ”.
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Avšak v evanjeliu tejto nedele máme Zacheja aj on je bohatý. Nakoľko bol verejným správcom,
nemohol sa vyťahovať vraviac, že dodržiava všetky zákony od svojej mladosti. Ako sám uznáva bol
zlodej, ktorý drankal od ľudí peniaze.
Zachej sa nezaujímal o večný život a Ježiš ho nežiadal, aby predal to, čo má, dal to chudobným a
nasledoval ho. Je to Zachej, ktorý sa takto rozhodne.
Prijíma Ježiša do svojho domu, do svojho života a všetko sa mení.
Z bohatého sa stáva chudobný, vraví: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som
niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“, teda on, ktorý bol bohatý, už ním viac nie je, ale stáva sa
konečne šťastným.
Evanjelista píše, že toto všetko robí plný radosti. Verejný správca skončil s nespravodlivosťou ktorá
sprevádzala jeho život. A Ježiš vyhlasuje: “Dnes...”, teda nie je to prísľub pre budúce časy, “...prišla
spása do tohoto domu“.
Toto Ježišovo tvrdenie je dôležité, pretože my máme tendenciu premietať spásu o ktorej nám Ježiš
hovorí na to, čo príde potom. Spása je už tu prítomná, spása, ktorá sa týka tohto života, nie toho
potom, spása, ktorá je však v očiach bohatých záhubou.
Vznešený muž sa po Ježišových slovách ako píše evanjelista veľmi zarmútil pretože bol veľmi bohatý.
Vznešený boháč sa zaujímal o to, čo bude potom, projektoval svoju spásu na budúci svet. Zachej,
ktorý skoncoval s nespravodlivosťou, zakúsil spásu v tomto svete, už vo svojom pozemskom živote.
Spása pre Ježiša nie je zabezpečenie si miesta tam hore – vznešený muž si ju zabezpečoval
dodržiavaním zákona – ale je to oslobodenie od všetkého, čo prekáža v tomto živote byť plne
slobodným pre spoluprácu s Kristom na realizácii Božieho Kráľovstva.
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