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Izajáš 1, 10-18:  Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lide 
gomorský. „K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných 
obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů. Že se mi 
chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary, 
kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a 
slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na 
obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. 
Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé 
skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, 
dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin.  
I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako 
vlna. 
 
2. Tesalonickým 1, 1-4.11-12:  Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v 
Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratří, stále 
Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. 
Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a 
útisku, které snášíte.                                                                                                                                                    
Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k 
naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás 
a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. 
 
Lukáš 19, 1-10:   Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a 
veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro 
zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš 
přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém 
domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného 
člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem 
někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; 
vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ 

 
Naděje do budoucnosti 

 
Tesalonika – Soluň, odtud přišli Konstantin s Metodějem, bylo to hlavní město v 
provincii Makedonie. Listy do Tesaloniky jsou nejstaršími spisy (dopisy) v Novém 
Zákoně, vznikli v roce 50 po Kristu. Vzniká tam první sbor z Židů. V synagogách se nejen 
scházeli k bohoslužbě, ale také se tam hodně debatovalo. Na tato setkání přicházeli i 
lidé, kteří nebyli Židy, tzv. bohabojní, kterým monoteistické náboženství a jeho vliv na 
život člověka tím, že následovali přikázání Zákona, je přitahoval. Mezi nimi získal 
přívržence a  také hodně žen z významných rodin.  
Apoštol Pavel za ně děkuje. Křesťanství budilo od počátku sympatie i nepřátelství. Pro 
některé bylo ohrožením, oslabením vlastních pozic. A tak proti těm novým křesťanům 
byla poštvána městská lůza. Vysvětlovalo se, že křesťané jsou nebezpeční politicky, 
protože prohlašují za svého krále Ježíše, což je neposlušnost vůči císaři. Jáson – hostitel 
apoštola Pavla, Silvana a Timotea, byl dokonce krátce uvězněn. Tenkrát se ovšem mohl 
vykoupit. Apoštolové stačili uprchnout do Athén. A i když křesťanství bylo teprve 



v plenkách, křesťané se nezalekli, nepřátelství je nepoložilo, scházeli se a posilovali se.  
Dopis apoštola jim děkuje a chválí je za vytrvalost, věrnost, solidnost. 
 
Zato první čtení žádnou chválou nezní, naopak. Vnější krásné bohoslužby, bohaté 
obětní hody jsou falešné, Pánu Bohu se hnusí a stejně tak ti, kdo je přinášejí. Znovu je 
nám připomínáno, co Pán Bůh od lidí chce a co život na zemi činí pro všechny lidi 
hezkým, šťastným, snesitelným. Přestat páchat zlo. Učit se činit dobro. Hledat právo, 
zakročit proti násilníku, dopomoci k právu sirotkovi, ujímat se pře vdovy. Umíme si to 
přeložit do dnešních potřeb. 
 
Říkala jsem, že v Soluni do křesťanské obce byli získáni vlivní a majetní lidé, mnoho 
žen. Průzračný a jasný příběh o Zacheovi je takovou výpovědí o získání vlivného 
člověka pro Krista. Zacheus byl pořádný lupič, zloděj. Jako vrchní celník měl vlastně 
z každého cla svůj díl. Celnici si pronajal od vládní moci za stabilní nájem, ale jakmile se 
mu nájem z placení cla vrátil, už jen vydělával. Nic nevyráběl, ničím nebyl užitečný, jen 
z toho, co jiní vyrobili a druzí s tím obchodovali, si ukrajoval pro sebe.  
Potkáváme lidi, kteří se o křesťanství, o víru a o to, co děláme a jak žijeme, zajímají. A 
my mnoho říci neumíme. Dnes se tomu říká, že neumíme udělat dobrou reklamu. 
Hledejme však ještě jiné důvody: např. učit se oslovit lidi přímou prosbou, žádostí o 
konkrétní pomoc. Musíme přemáhat ostych, obavy, pocit malosti a že jsme nevlivní…  
Zacheus, tak jako mnoho dnešních vlivných lidí, sváděl vnitřní boj sám se sebou. Byl 
oddělený od druhých se svým bohatstvím, mezi lidmi doprovázejícími Ježíše neměl 
žádné přátele, kteří by mu zařídili osobní setkání s Ježíšem. Ježíš ho opravdu musel 
zajímat, protože vymyslel způsob, jak si pomoci. Vylezl na strom, dokud byl zástup ještě 
daleko, schoval se ve větvích a čekal. Myslel si, že tak uvidí, Ježíše, sám nespatřen, a 
třeba i zaslechne něco z toho, co bude Ježíš vyprávět. Jak jinak to dopadlo, víme. 
Ježíš ho nejen spatří, ale volá ho jménem, i když se nikdy nesetkali. Vidí do srdce Zachea 
a nabízí mu příležitost svůj život změnit a přestat páchat zlo. Toho ztraceného syna 
Abrahamova navrací zpět do židovského společenství víry. A Zacheus se té příležitosti 
chopil. 
Moje uvažování směřuje k tomu, jak v tomto následovat Ježíše a dopomoci těm 
osamoceným vlivným a bohatým lidem k návratu do Božího lidu. Mnozí se snaží 
pomáhat, ale neví o Božím lidu, o církvi, o Pánu Ježíši, o Spasiteli a Králi, který je 
nenápadným nyní, ale přijde v plné slávě a moci soudit živé i mrtvé.  
 
 
 
 


