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Rozpoczęcie
Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego, pieśń ku czci św. Ojca Pio.

Modlitwa SłoweM BożyM
Pomocą w modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym może być medytacja biblijna, której tekst 
znajduje się na końcu konspektu. Tekst medytacji można rozdać członkom grupy jakiś czas 
przed spotkaniem do osobistego rozważenia.
Każdy z uczestników ma przed sobą tekst Pisma Świętego: Łk 19, 1-10. Wybrana osoba odczytuje 
uroczyście fragment Ewangelii. Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jeszcze 
raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczególnie poru‑
szyło jego serce. W ten sposób słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają ponownie, urywanymi zda‑
niami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.
Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do 
czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się 
w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.
Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Słowem Bożym i przechodzi do ko‑
lejnego punktu spotkania.

Katecheza
Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które są głównym tekstem dotykającym tematu spotkania, 
następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są odpowied‑
nie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć im to zada‑
nie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania i wygłoszenia 
katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, ożywiającym ich 
wiarę i jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Kościele. Oczywiście wy‑
maga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi taką osobę i rozeznaje 
owoce rodzące się w Grupie. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
W przygotowaniu katechezy można posłużyć się tekstem poniższego rozważania, którego auto‑
rem jest Roman Rusek OFMCap. 

KonspeKt spotKania formacyjnego 
dla grup modlitwy ojca pio

Postanowienie poprawy
czerwiec 2017
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Postanowienie poprawy
Autentyczne nawrócenie wiąże się z pragnieniem rozpoczęcia życia opartego na mi‑
łości do Boga i ludzi oraz podjęciem postanowienia poprawy: kto żałuje, ten chce się 
poprawić, co świadczy o autentycznym żalu nawet wtedy, gdy ktoś nie przeżywa sil‑
nej uczuciowej skruchy.
1. Ogólne i szczegółowe postanowienie poprawy (Rz 6,1-2)
Przystępując do sakramentu pojednania, powinniśmy chcieć zerwać ze wszystkimi 
grzechami. 
Oprócz ogólnego pragnienia unikania grzechu, dobrze jest zrobić – przed każdą 
spowiedzią – szczegółowe postanowienie. Może być ono podwójne: unikać wybra‑
nego grzechu i starać się o czynienie jakiegoś dobra, np. nie opuszczać modlitwy, 
a przed każdą rozmową z Bogiem wyraźnie uświadomić sobie Jego obecność; nie 
obmawiać innych, lecz mówić o pozytywnych cechach bliźniego; zwalczać leni‑
stwo i przed każdą czynnością zastanawiać się nad tym, jak ją wykonać, aby była 
jak najbardziej zgodna z wolą Bożą, wzbudzając przy tym odpowiednią intencję, 
np. ofiarować trud pracy w intencji ludzi oddalonych od Boga itp.
2. Przedstawienie szczegółowego postanowienia poprawy
Poinformowanie spowiednika o tym, jakie powzięliśmy szczegółowe postanowienie 
poprawy, ułatwi mu dobór odpowiedniego kierownictwa duchowego. Można mu 
także powiedzieć, jakie wskazówki już otrzymaliśmy od niego czy innych spowied‑
ników, w jakiej mierze nam pomogły lub były trudne do spełnienia itp. Dobrze jest 
wyznać, co dotąd pomagało nam w wypełnianiu szczegółowych postanowień i w po‑
prawie życia, a co  przeszkadzało.
3. Przezwyciężenie obawy przed powrotem do grzechów (Flp 2,13; J 15,5; Mt 19,26)
Refleksja nad własnym postępowaniem prowadzi wielu ludzi do stwierdzenia, że są 
„zerem”, „bagnem moralnym”, „niczym”. Odkrycie w sobie egoizmu kończy się nieraz 
pesymistycznym orzeczeniem, że niczego nie da się już zmienić. Do takiego zniechę‑
cenia prowadzi brak wiary w moc Ducha Świętego oraz w potęgę łaski Boga, dla które‑
go nie ma rzeczy niemożliwych (por. Mt 19,26). 
Dzięki Bożej pomocy możemy zdecydowanie pragnąć tego, co dobre i szlachetne. 
„Albowiem to Bóg – poucza św. Paweł – jest w nas sprawcą i chcenia, i działania 
zgodnie z Jego wolą” (Flp 2,13). Powinniśmy zatem prosić Boga o Jego łaskę. Również 
spowiedź możemy traktować jako szukanie pomocy u Chrystusa. On bowiem daje 
siłę niezbędną do przemiany życia: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).
4. Przemiana (Łk 18,9-14)
Często wierzący popadają w pesymizm, ponieważ ciągle popełniają te same grzechy 
i nie potrafią wypełnić swoich postanowień. Przemiana człowieka jest procesem 
długofalowym, wielopłaszczyznowym i możliwe jest stopniowe doskonalenie się, po‑
mimo powtarzających się upadków w grzech. 
Poprawa polega na tym, że człowiek ciągle na nowo powstaje, walczy z grzechem 
i stara się swoje błędy naprawić dobrem. Z powodu powtarzających się upadków za‑
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czyna z większą pokorą patrzeć na siebie i równocześnie odczuwać większą potrze‑
bę Bożej pomocy, co prowadzi go do doskonalenia życia, choć na ogół może tego nie 
zauważać. Powtarzające się upadki utrzymują go w postawie celnika, który w świą‑
tyni „stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, i mó‑
wił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika»” (Łk 18,13). 
Postawa Ojca Pio
Ojciec Pio był nadzwyczajnym spowiednikiem z dwóch powodów. Po pierwsze, bar‑
dzo głęboko tkwiła w nim niechęć do grzechu – tak jak nienawidził go u siebie, tak 
i u innych. Po drugie, Bóg udzielał mu wiedzy o grzechach innych ludzi, więc jeżeli 
podczas spowiedzi ktoś je zataił, nie dostawał rozgrzeszenia. Ojciec Pio był surowym 
spowiednikiem, wiedział dokładnie, kiedy i wobec kogo należało użyć ostrych słów. 
Wyrzucał penitentów z konfesjonału, kiedy było to potrzebne. Mówił: „Jeśli czynisz 
dobrze, chwal za to Pana i Mu dziękuj. Gdyby zdarzyło ci się uczynić coś złego, po‑
kajaj się, zrób postanowienie poprawy, proś o pomoc i pójdź prosto przed siebie wła‑
ściwą drogą”.

dzielenie w GRUpach
Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia. Jest to bardzo ważny moment spotkania 
formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom grupy, łączy treści 
poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się 
w grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.
Aby dzielenie mogło spełnić swoją rolę, grupa w nim uczestnicząca nie może być zbyt licz‑
na. Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w  spotkaniu bierze udział 
większa liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na małe grupy i wyborze 
prowadzących dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie tej części spotka‑
nia, stawianie pytań zachęcających do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników miał 
możność zabrania głosu. Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się 
do jednej z grup.
Dobrze jest wcześniej ściśle wyznaczyć czas na tę czynność, jednakowy dla wszystkich małych 
grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od 
liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Pytania do dzielenia w grupach:
•  Na czym polega ogólne, a na czym szczegółowe postanowienie poprawy?
•  Jakie znaczenie może mieć przedstawienie spowiednikowi szczegółowego postanowienia 

poprawy?
•  Jak postąpić, gdy nękają nas obawy, że po spowiedzi znowu wrócimy do swoich grzechów 

i się nie poprawimy? Czy faktycznie nie doświadczają poprawy i nie doskonalą się osoby 
ciągle popadające w te same grzechy?
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zaKończenie
Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w  całości. Można przekazać niezbędne 
ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Gru‑
py oraz błogosławieństwem kapłana.
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Medytacja BiBlijna
Potem Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, 
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć 
Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź pręd-
ko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął 
Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz 
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo 
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie 
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19,1-10).

Spotkanie Zacheusza z Jezusem ma miejsce w kontekście trzeciego, ostatniego etapu drogi Je‑
zusa do Jeruzalem, tuż przed kulminacyjnymi wydarzeniami Jego ziemskiego życia: niedzielą 
palmową, męką i zmartwychwstaniem. Dlatego możemy patrzeć na tę historię jako na wydarze‑
nie streszczające w jakiś sposób całą Jego misję: Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 
zginęło...
Perykopę o Zacheuszu poprzedza bezpośrednio scena uzdrowienia ślepca pod murami Jerycha. 
Jezus dokonuje rzeczy niemożliwej dla ludzi, która sprawia, że wszyscy głoszą chwałę Boga. Ten 
głos chwały dosięga Zacheusza zamkniętego w swoim bogactwie, niczym w złotej klatce, i skła‑
nia go – co po ludzku niemożliwe – do wyjścia na spotkanie z Kimś, kogo dotąd nie znał. Dzięki 
temu staje się na nowo uczestnikiem zbawienia.

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.
Jerycho uznawane jest przez archeologów za najstarsze miasto świata (8 tys. lat przed Chrystu‑
sem), wielokrotnie burzone i budowane na nowo. Wyjątkowe znaczenie tego miejsca wiązało się 
ze znakomitymi warunkami naturalnymi: obfitością wody i roślinności oraz bliskością brodów 
rzeki Jordan. W czasach Jezusa było ono ważnym ośrodkiem politycznym i handlowym jako 
zimowa rezydencja króla Heroda oraz stacja celna kontrolująca import wonności z Arabii. 
A oto pewien człowiek, imieniem Zacheusz, a był to zwierzchnik celników i bardzo bogaty.
Jedyną ocaloną z Jerycha w czasach Jozuego (hebr. Jeszua – Bóg zbawia) była prostytutka Ra‑
chab (Joz 6,25, por. Mt 1,5). Pierwszym ocalonym czyli zbawionym po wkroczeniu do miasta 
Jezusa (Jeszua ‑ to samo imię) stanie się Zacheusz, celnik. Jezus zgodnie ze swoim imieniem 
przynosi zbawienie temu, który wcześniej tkwił zamknięty w tym mieście. Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed nami do królestwa Bożego! (por. Mt 21,31). 
Znacząca jest również symbolika imienia Zacheusz. Są tu dwie możliwe etymologie: Zakkai – 
„czysty”, „niewinny” lub Zecharja – „Bóg pamięta”. Imieniu temu zdaje się przeczyć sposób życia 
tego człowieka. Był on zwierzchnikiem urzędu podatkowego, który ustalał stawki podatku do‑
chodowego dla władz rzymskich w bogatym mieście handlowym, jakim było Jerycho. Celnicy 
słynęli z nadużyć i z bogacenia się drogą wymuszania zawyżonych należności na swoich roda‑
kach. Zacheusz zatem był człowiekiem, którego ręce pełne były brudnych pieniędzy. W oczach 
współmieszkańców zasługiwał na jedno imię: grzesznik! (por. w. 7), był przeciwieństwem po‑
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bożnego Żyda, kimś, kto z definicji nie zasługiwał na zbawienie. Bóg nie mógł pamiętać o kimś 
takim! 
Był ponadto bogaczem (gr. plousios), a więc, według słów samego Jezusa, kimś kto nie jest w sta‑
nie wejść do królestwa Bożego. Przejmujący opis sytuacji duchowej bogacza daje Psalmista: Nie 
ma dla nich żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień ani 
z innymi ludźmi nie cierpią. Toteż ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. 
Ich nieprawość pochodzi z nieczułości, złe zamysły nurtują ich serca. Szydzą i mówią złośliwie, 
butnie grożą uciskiem (Ps 73,4‑8). Zacheusz jest takim właśnie „przypadkiem beznadziejnym”. 
A jednak Jezus pamięta o nim, tak samo, jak o ukrzyżowanym łotrze!
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest,
Zacheusz chce spotkać Jezusa twarzą w twarz. Pragnie również, żeby Jezus spojrzał na niego! 
Nikt w mieście nie patrzył na Zacheusza z miłością, nikt nie pokładał w nim żadnych nadziei. 
Był więźniem swojej pracy, złej reputacji i samotności. Równocześnie jednak słyszał, że po spo‑
tkaniu z  Jezusem życie ślepego żebraka siedzącego przy drodze do Jerycha uległo całkowitej 
przemianie. Słyszał być może echo przypowieści o celniku usprawiedliwionym nie na podstawie 
własnych zasług, ale na skutek pokornej modlitwy o miłosierdzie (18,13n). Słyszał też zapewne, 
że Jezus powołał celnika Lewiego do grona swoich uczniów i że wywołał skandal, gdy podczas 
przyjęcia w domu Lewiego ucztował z wieloma innymi celnikami i innymi ludźmi powszech‑
nie uważanymi za publicznych grzeszników (por. 5,27‑32). Słyszał o nim bardzo wiele. Owo 
słyszenie wzbudziło w nim wiarę i przerodziło się w wielkie pragnienie, by Go widzieć. Forma 
gramatyczna czasownika (imperfectum ezetei – szukał, starał się) wskazuje, że to usiłowanie nie 
było jednorazowym impulsem, lecz trwało dłuższy czas, było cierpliwe i nieustępliwe.
ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był mały wzrostem.
Jego pragnienie napotyka na trudności. Pierwszą jest fizyczny wzrost, drugą – duchowa kondy‑
cja człowieka skorumpowanego i zapewne zły obraz samego siebie, trzecią wreszcie – wrogość 
postronnych ludzi, który uważali siebie za sprawiedliwych i  pobożnych, a  nim gardzili (por. 
18,9). Czuł się mały także duchowo i moralnie. Jednak właśnie ta małość, która nie broni się 
przed prawdą o sobie, czyni go zdolnym do przyjęcia przebaczenia i sprawi, że jako pierwszy 
wejdzie do królestwa Bożego. 
Podobnie faryzeusz Szaweł, który po swoim nawróceniu przyjął imię Paulos – „Mały”, mówi 
o sobie jako o najmniejszym ze wszystkich i pierwszym wśród grzeszników, w którym Bóg przed 
innymi ukazał swoje miłosierdzie (por. 1Tm 1,15n, Ef 3,8; 1Kor 15,8n).
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Sykomora to drzewo o szerokich i niskich konarach, na które dość łatwo można się wspiąć. Za‑
cheusz pokonuje wszystkie te przeszkody, podejmując działania „niekonwencjonalne”, narażając 
się na ośmieszenie. Ważny i budzący lęk urzędnik biegnie przed tłum i wdrapuje się na drzewo. 
W jego działaniu widać „paschalny” pośpiech: oto Pan przechodzi! Zacheusz czuje, tak samo jak 
ślepiec, że to jest jedyny moment łaski, kairos, kiedy Zbawienie jest blisko i trzeba się pospieszyć, 
zaryzykować, by je uchwycić.
Wstępując na drzewo Zacheusz w pewien sposób antycypuje zbawcze działanie Jezusa, który 
w Jerozolimie wstąpi na krzyż, by z jego wysokości ofiarować raj grzesznikowi, gdy ten rozpozna 
w Nim Zbawiciela (por. 23,43). 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego
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Zacheusz szuka spotkania z Jezusem, a  jednak okazuje się, że w rzeczywistości to Jezus idzie 
śladem Zacheusza szukając go! 
Niewiele na pozór znaczące wyrażenie przyszedł na to miejsce tj. pod drzewo jest paralelne do 
sceny ukrzyżowania: gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyń‑
ców (23,33). Jezus poszukując zagubionego grzesznika posuwa się aż do wejścia w naszą śmierć! 
Uderzające jest również to, że Jezus spogląda na Zacheusza z niskości. Objawia pokorę Boga, 
który kochając człowieka, czyni się mniejszym od niego. Objawia się jako Bóg bezdomny, który 
szuka dla siebie miejsca w sercu człowieka. Objawia się jako Sługa naszego zbawienia. 
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś trzeba mi zatrzymać się w twoim domu».
Jezusowe wezwanie wstrząsa Zacheuszem, przekracza jego oczekiwania. Z jednej strony bardzo 
pragnął zobaczyć Jezusa, z drugiej jednak chyba nie wierzył, że osobiste spotkanie będzie moż‑
liwe, dlatego siedząc na drzewie zachowywał postawę kibica patrzącego z pewnego dystansu. 
Jezus zatrzymuje się, patrzy wprost na niego i zaczyna do niego mówić pokonując ten dystans. 
Co więcej, zwraca się do niego wprost po imieniu. Jest to wyraz przyjaźni i serdeczności, a także 
objawienie Bożego miłosierdzia. W Starym Testamencie Bóg mówił do Mojżesza: «Uczynię to, 
o co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu». (Wj 33,17). 
Jezus odpowiada na pośpiech Zacheusza przynagleniem, poprzez które potwierdza, że nie chce 
czekać ani chwili dłużej. Rzeczywiście jest to czas zbawienia. Owo zbawcze dziś! dosięga nas 
osobiście, gdy słyszymy z ust Jezusa Ewangelię i ją przyjmujemy: Dziś spełniły się te słowa Pisma 
w uszach waszych (Łk 4,21). To niezwykle ważne słowo pojawia się dwukrotnie w naszej pery‑
kopie dla podkreślenia, że nie wolno zwlekać z przyjęciem zbawienia (por. Hbr 3,13nn). 
Znaczące jest również wyrażenie trzeba mi... Wskazuje ono na wolę Ojca, która przynagla Je‑
zusa, by przyjść do Zacheusza. Zacheusz jest objęty tą zbawczą wolą Ojca realizowaną przez 
ofiarną miłość Syna. 
Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.
Spełnia dosłownie i natychmiast to, czego żąda Jezus. Wypełnianie słowa Jezusa owocuje osobistym 
spotkaniem z Nim i przynosi wielką radość. Radość tę ewangelista Łukasz oddaje przez imiesłów 
czynny, który wskazuje, że nie jest ona krótkim doznaniem, ale czymś trwałym: człowiek przyjmu‑
jący Jezusa jest „radującym się”. Człowiek, który do tej pory był skazany na samotność, oddzielony 
przez własny grzech od Boga i od ludzi, przeżywa teraz tę samą radość, z jaką patriarcha Abraham 
podejmował u siebie Jahwe w postaci trzech wędrowców (por. Rdz 18,1‑8). Zostaje pokonana cha‑
rakterystyczna dla bogaczy obojętność, a nawet wrogość wobec drugiego człowieka, wobec ubo‑
giego, który o coś prosi. Zacheusz doświadcza, że serce, które otwiera się gościnnie dla drugiego, 
otwiera się równocześnie na Boży dar, zdolny zaspokoić najgłębsze pragnienia człowieka.
Zstąpienie Zacheusza na dół ma wymiar symboliczny: pokazuje, że nie boi się on już zejść do 
swojej rzeczywistości, do prawdy o sobie jako o notorycznym grzeszniku. Wie, że jest chroniony 
przez Tego, który zna go po imieniu i który go nie potępi. 
A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Jezus wywołuje publiczny skandal u tych, którzy samych siebie uważali za sprawiedliwych, a od‑
mawiali szansy nawrócenia grzesznikom. Już wcześniej został potępiony przez wielu jako przy‑
jaciel celników i grzeszników, wkrótce zapłaci życiem właśnie za to, że do kogoś takiego poszedł 
w gościnę. Miłość Boża przekracza granice Prawa i ludzkiej mentalności, posuwa się aż do końca... 
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Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie... 
Postawa stojąca Zacheusza, który nie lęka się już konfrontacji z prawdą o sobie i z ludzkim osą‑
dem, podkreśla odzyskanie przezeń osobistej godności, jego narodziny jako nowego człowieka, 
jego duchowe i moralne zmartwychwstanie! Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto się od‑
waży toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do 
Mnie! Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi? (Iz 50,8n; por. Rz 8,33). 
Zacheusz zabiera głos i  przez swoją wypowiedź objawia to, co się w  nim dokonało. Przede 
wszystkim zwraca się do Jezusa jako swojego Pana, odpowiadając w ten sposób na Jego dar – 
ofiarowaną za darmo ogromną łaskę. 
oto połowę mego majątku daję ubogim...
Zgodnie z tradycją judaistyczną jałmużna w postaci 1/5 dochodu rocznego ofiarowana ubogim 
była znakiem szczerego nawrócenia. Zacheusz dotknięty Bożą miłością odpowiada szczodro‑
ścią, która znacznie przekracza religijne przepisy.
... a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie.
Użyty w tym zdaniu czasownik wskazuje na szczególnie perfidny rodzaj krzywdy wyrządzanej 
nieraz bezbronnym przez ludzi mających pewną władzę i wpływy. Polegała ona na fałszywym 
oskarżeniu kogoś o nadużycia finansowe, by w ten sposób doprowadzić do jego skazania i prze‑
jąć skonfiskowany mu majątek. Był to więc grzech wołający o pomstę do nieba. Tryb warunkowy 
„realny” zastosowany w tym zdaniu pozwala sądzić, że Zacheusz przyznaje się do tego rodzaju 
grzechów. Obecność Jezusa i Jego przyjaźń daje mu to poczucie bezpieczeństwa i odwagę, by 
wyznać publicznie wielkie winy. 
Jeszcze większe jednak jest w  Zacheuszu obecne pragnienie wynagrodzenia krzywd. Prawo 
Mojżeszowe nakazywało zwrócić zagrabioną rzecz wraz z nawiązką w wysokości 20 procent jej 
wartości (Kpł 5,20‑24). Zacheusz oddaje nie 120 ale 400 procent! 
Do tej pory gromadzenie bogactw stanowiło sens jego życia. Spotkanie z Jezusem spowodowało 
u niego moralną i duchową rewolucję. 
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 
Abrahama.
Uroczysta, pełna radości proklamacja wygłoszona przez Jezusa przypomina orędzie aniołów 
w noc Bożego narodzenia. Zbawiciel narodził się w sercu grzesznika. Przyszedł, znalazł w nim 
mieszkanie i przemienił go w podobnego do siebie. Zacheusz przyjmuje nowe życie w darze 
od Boga i sam staje się darem dla innych. W Jezusie otrzymuje nowe źródło życia i bogactwa. 
Odzyskuje synowską relację wobec Boga oraz relację braterską do ludzi, zwłaszcza ubogich i po‑
krzywdzonych. Zostaje pokonana tragiczna samotność grzesznika. 
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».
Jezus objawia się jako dobry Pasterz, który przychodzi od Boga by odnaleźć i ocalić każdego 
człowieka. Oto właśnie ocalony został jeden grzesznik – Zacheusz. Jest on zapowiedzią, że już 
wkrótce, w Jeruzalem, Jezus złoży siebie w ofierze, aby ocalić wielu.

Na podstawie rozważania ks. Józefa Maciąga opracował Tomasz Duszyc OFMCap 


