Chcem vidieť Ježiša

Tak píše Evanjelium o Zacheusovi, bohatom človeku, nad colným. Chcel vidieť Ježiša, kto to
je. Nehovorí slovo Božie, že chcel uveriť a nasledovať, ale že Ho chcel iba vidieť. Veľký zástup,
ktorý obkľúčil Ježiša Krista a jeho malá postava, mu neumožňovali vidieť Ježiša, ktorého tak
veľmi chcel vidieť. Utekal dopredu, vyšiel na fíg a čakal, kedy prejde Ježiš, aby Ho mohol
aspoň chvíľku vidieť. Čo čakal, že sa udeje pri obyčajnom pohľade na Ježiša Krista? Nehovorí
nám to Božie slovo. Ježiš došiel až pod fíg, na ktorom pod konármi a listami bol ukrytý
Zacheus, aby Ho videl. Tam sa zastavil Pán Ježiš Kristus, pozrel sa na ukrytého Zacheusa a
zakričal : „ Zacheus, poď dole, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ / Lukáš 19: 5/
Zacheus nečakal taký výsledok. Rýchlo zišiel dole, utekal domov a prijal Ježiša Krista s
radosťou. Konečný výsledok bol spasenie Zacheusovho príbytku. / Lukáš 19: 9/ Izaiáš píše : „
Na mňa sa pozrite všetky končiny zeme a budete spasení. “ Jeden pohľad, ktorým pozrel
Zacheus na nášho Pána Ježiša Krista sa rozvinul v jeho spasenie. Určite mal šancu pevne sa
rozhodnúť.„ Polovicu svojho majetku dávam chudobným a keď som niekoho oklamal,
vraciam 4-násobne.“ Podľa toho vieme, že sa niečo muselo udiať v Zacheusovom srdci.
Dal odpoveď na pozvanie Ježiša Krista. Ako môže Ježiš Kristus urobiť niečo v mojom živote,
ak na Neho nepozriem ani jediným pohľadom? Čítame všetko, okrem Kristovho Evanjelia.
Nečíta sa vôbec a nepozerá sa na Neho ani jediným pohľadom. Nechcú pozrieť na Neho ani
jediným pohľadom. Ale keď sa rozhodnú čítať, mení sa ich vnútro. Prežívajú znovuzrodenie,
dostávajú spásu, sú naplňovaní láskou, radosťou a pokojom, a už Ho nikdy neopúšťajú.
Poznáme veľa prípadov ľudí, ktorí chceli prísť do styku a spoznať sa s Ježišom Kristom.
Nikodém, judské knieža, starec, ktorý s lampášom v ruke hľadal Ježiša. Nevieme, čo sa Ho
pýtal, ale vieme, že Ježiš hneď odpovedal : „ Pravdu, pravdu ti hovorím, že ak sa niekto
nenarodí zhora, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.“ / Ján 3 :3/ Toto stretnutie malo veľmi
požehnané následky pre Nikodéma. Prežil znovuzrodenie, spásu a uvádza sa že bol tajným
učeníkom Pána Ježiša Krista. Čo skôr povedať? O žene, čo mala 12 rokov výtok krvi a
povedala, že keď sa len lemu Jeho rúcha dotknem, uzdraviem. O stotníkovi, ktorý povedal
Kristovi, že stačí, aby si povedal jedno slovo a bude uzdravený môj sluha O Kornéliovi, ktorý
sa postil a modlil 4 dni hľadajúc Pána slávy. Všetci dostali odpoveď. Spásu, uzdravenie,
požehnanie, prijali Ducha Svätého a odišli veľmi radostní a šťastní.

