
2. katecheze - Zacheus 

 

 

 

Zacheus 

 

„Kdybych byl jen o pár centimetrů větší,“ myslel si v duchu Zacheus. Obíhal zástup, stoupal 

si na špičky, pokoušel se prodrat dopředu, ale marně. Ubohý Zacheus! Tak moc chtěl vidět 

Ježíše, který měl každým okamžikem přijít! Ale protože byl tak malý, všechno, co teď viděl, 

byla široká záda lidí. Nakonec stál beznadějně pod fíkovníkem a utíral si zpocené čelo. Strom 

měl široký kmen a nízké větve. A v té chvíli dostal Zacheus nápad! V mžiku se vydrápal na 

strom a nyní viděl krásně na cestu. A v dálce přicházel Ježíš. Zacheus tedy čekal. Je třeba říci, 

že Zacheus byl vrchní celník a byl proto velmi bohatý. V té době lidé považovali celníky za 

nepřátele a zrádce, protože vybírali cla pro Římany. Možná i proto byla tvář muže na stromě 

zamračená a smutná. Zacheus byl sám a neměl přátele. Čekal, až se Ježíš přiblíží. Uvažoval: 

„Tak to je ten, o kterém se říká, že je to přítel celníků a hříšníků.“ Právě v té chvíli se Ježíš 

zastavil u fíkovníku a pohlédl vzhůru. Zavolal: „Zachee, pospěš a slez dolů. Dnes musím 

zůstat u tebe!“ Zacheus neztrácel čas. Sjel ze stromu, obličej mu zářil, poklonil se Ježíši a 

zavedl ho do svého domu. U dveří zatleskal rukama na služebníky, poručil jednomu, aby 

přinesl vodu a umyl Ježíši nohy, jiným, aby připravili hostinu…Někteří ze zástupu šli za 

Ježíšem, zastavili u dveří a v duchu reptali: „Teď Ježíš zavítal ke skutečnému hříšníkovi.“ 

Zacheus to slyšel, ale nedal na sobě nic znát. Ocitl se na rozcestí, a když teď potkal Ježíše, tak 

se už nemohl vrátit ke starému způsobu života, k podvádění a okrádání lidí. Zacheus sebral 

všechnu svoji odvahu a řekl: „Pane, polovinu svého majetku rozdám chudým, a jestliže jsem 

někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Každý, kdo to slyšel, žasl. Služebníci málem 

upustili mísy. Předtím nikdo nikdy neviděl, že by byl Zacheus někomu něco dal. A Ježíš na to 

řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása!“ 

 

 
__________________________________ 



Setkání ze Zacheem se odehrává v městě Jerichu. Pokud se podíváme na mapu Izraele, tak 

město Jericho leží několik kilometrů severně od Mrtvého moře. (Jericho je zakroužkováno na 

mapě). 

 

 
 

Kdo to byl celník? 

 

Celník vybíral mýto (clo) při vstupu do města.  

 

Zacheus byl vrchní celník, to znamená, že měl na starosti ostatní celníky v té oblasti.  

 

Celník byl považovaný za velkého hříšníka, jelikož často vybíral větší mýtné (clo) než měl a 

hlavně sloužil pohanům (Římanům), kteří nevěřili v Boha.  

 

Jméno Zacheus znamená spravedlivý a je to asi zkrácená forma jména Zachariáš.  

 

Kde se v Novém zákoně ještě setkáváme se jménem Zachariáš a jaké bylo jeho povolání? 

 

Zachariáš byl otec Jana Křtitele a jeho povolání bylo židovský kněz sloužící v chrámě 

v Jeruzalémě. 



Fíkovník je strom, který roste například v Řecku, Turecku a ostatních jižních zemích. 

 

 

 
 

Takto vypadají listy. 

 

 
 

Toto jsou plody, které i my u nás si můžeme koupit v obchodech a to jako většinou sušené 

fíky. 

 

 



    Když Ježíš na to místo přišel, pozvedl oči a řekl mu: „Zachee, rychle slez dolu, neboť dnes 

musím zůstat ve tvém domě.“ (Lk 19,5) 

 

    Zacheus, jak už víme, byl velký hříšník. Pán Ježíš, když na něho zavolal a řekl mu, že musí 

dnes zůstat u něho, nám tím ukazuje, že mu záleží na hříšnících. Přišel, aby nás zachránil a 

spasil, jelikož i my jsme hříšníci.  

 

     

Ale Zacheus stanul a řekl Pánu: „Hle, Pane, polovinu svého majetku dám chudým, a jestliže 

jsem na někom něco vymámil, vrátím mu čtyřnásobek.“ A Ježíš mu řekl: „Dnes se dostalo 

spásy tomuto domu, protože i on je synem Abrahámovým.“ Neboť Syn člověka přišel 

vyhledat a zachránit, co bylo ztraceno.“  Lk (19,8-10)   

 

Zacheus si uvědomil, co se stalo a ihned se rozhodl konat pokání a byl Ježíšem odměněn a to 

tím, že mu Ježíš slibuje záchranu (spasení). 

 

 

Ve Starém zákoně stálo:   

 

Ukradne-li někdo býka či jehně a pak ho porazí a prodá, vrátí čtyři kusy skotu za býka a čtyři 

kusy bravu (kozy, ovce, prasata) za jehně. 

 

 

U Římanů bylo pravidlo, že čtyřnásobek měl vrátit ten, kde šlo o zjevné krádeže. 

 

 

Zacheus to rozšiřuje pro sebe na veškeré křivdy. A tím je jeho skutek tak veliký. Proto Pán 

Ježíš praví, že do toho domu přišla spása. 

 

 

Co bychom si měli z tohoto příběhu odnést? 

 

Pán Ježíš má rád každého a to i hříšníky. Jeho láska nás proměňuje. I my máme mít 

rádi všechny lidi a to bez rozdílu.  
 

 

 



 


