
Scénka o Zacheovi 

Zacheus 

Ježíš 

Žena se zbožím 

Žena 1 

Žena 2 

Lidé – člověk 3, 4 

 

Z: „Co to neseš za zboží?“ 

Ž: „Mám trochu koření na prodej.“ 

Z: „Abych tě mohl pustit do města, tak mi dáš 1 denár. 

Ž: „Tolik?“ 

Z: „Buď to ber, nebo neber.“ 

Ž: „Tady máš … … … (projde branou a dopoví) ty zloději jeden.“ 

 

Žena 1 prochází bránou dovnitř, Zacheus chce od něj zaplatit peníze, ta se zdráhá, zdá se jí to moc. 

Z: „Dáš mi 1oo prutot.“ 

1: „Vždyť minule to bylo 50 halířů.“ 

Z: „To bylo minule. Teď je teď.“  Hodí mu halíře do klína a projde branou. Zacheus ji zadrží: „Říkal 

jsem 100. Jinak tě nikam nepustím a ještě tě odvedou vojáci!“ 

 

Žena 1 a 2 si ve městě vedle brány povídají o Ježíši.  

1: „Slyšela jsi, že dnes přijde do města Ježíš?“ 

2: „Ten Ježíš, který dělá zázraky a uzdravuje lidi a odpouští jim hříchy?“ 

1: „Jo, ten. I tady určitě bude mluvit o Božím království a pomáhat lidem.“ 

Odejdou a zůstane tam Zacheus sám. 

 

Zacheus nahlas přemýšlí. 

Z: „Toho Ježíše chci poznat. Už jsem o něm hodně slyšel. Povídá se, že je milosrdný. Já jsem malý, 

tak asi Ježíše neuvidím. Už vím, co udělám, vylezu na strom.  

Ježíš přichází s davem lidí. Chtějí projít kolem stromu. Ježíš se však zastaví a kouká na horu na 

strom. 

J: „Zachee, pojď dolů! Dnes musím zůstat ve tvém domě.  

Zacheus slezl dolů. Radoval se, že Ježíš chce být jeho hostem. Avšak druzí, kteří to viděli, se bouřili: 

Čl 3: „Jak může vejít k člověku, který nás okrádá?“ 

4: „Jak může jíst s hříšníkem?“ 

Zacheus se chová jako vyměněný. Řekl Ježíšovi:  

Z: „Pane, polovinu svého majetku dám chudým, a jestli jsem někoho ošidil, nahradím mu to 

čtyřnásobně.“ 

Ježíš. „Dnes přišlo spasení do tohoto domu. A já jsem přišel, abych hledal a spasil, co zahynulo.“ 

 


