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1. Modlitwa wstępna: 

O Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich dzieci Abrahama, daj nam 

światło Twojego Ducha, abyśmy mogli służyć Ci godnie i chwalebnie, 

chodzić śladami Twojego Słowa, świadcząc jednocześnie naszymi 

uczynkami, że jesteśmy uczniami jedynego Mistrza, który stał się 

człowiekiem, by nas do końca umiłować i zbawić. 

2. Ewangelia, Łk 19, 1-10 

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien 

człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był 

bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam 

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 prędko, albowiem dziś muszę się 

zatrzymać w twoim domu». Zszedł 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 kogoś w czymś 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 odszukać i zbawić to, co 

zginęło». 

Następuje teraz chwila ciszy, aby Słowo Boże mogło do nas 

zstąpić i oświecić nasze życie. 

3. Medytacja 

a) Klucze ułatwiające nam lekturę: 

W swojej Ewangelii, św. Łukasz lubuje się w okazywaniu miłosierdzia 

Jezusa wobec grzeszników. Relacja ta pokazuje nam, że żadna ludzka 



kondycja nie sprzeciwia się zbawieniu: „Dzisiaj zbawienie wstąpiło do 

tego domu, ponieważ on również jest synem Abrahama” - oświadcza 

Jezus. Tekst otwierający rozdział 19 jest po naukach i postawacha 

Jezusa ukazanych nam w rozdziale 18. W rozdziale tym znajdujemy 

przypowieść o faryzeuszu, który sądzi, i celniku, który uniża się przed 

Bogiem i prosi o przebaczenie. Następnie mamy scenę, w której Jezus 

przyjmuje dzieci, upominając uczniów, że królestwo Boże należy do 

tych, którzy są tak samo mali jak oni… Kto nie przyjmuje królestwa 

Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Zaraz potem Jezus ukazuje 

pysznym bogaczom, którzy chcą kupić życie wieczne, potrzebę 

sprzedania wszystkiego i rozdania majątku ubogim, aby móc 

naśladować Jezusa i otrzymać skarb w niebie. Następnie następuje 

nauka Jezusa o bogactwach utrudniających zbawienie i obietnica 

nagrody dla tych, którzy wyrzekają się wszystkiego z powodu Królestwa 

Bożego. Te opowieści rozdziału 18 wydają się prowadzić nas do relacji o 

nawróceniu Zacheusza. 

1. Uzdrowienie niewidomego z Jerycha, którego nazwał Jezusem, chociaż 

tłum nie pozwalał mu dotrzeć do Mistrza.  

2. Jezus, przywracając wzrok ociemniałemu oświadcza, że wiara 

uratowała tego ślepca. Po odzyskaniu wzroku niewidomy mógł 

podążać za Jezusem, chwaląc Boga. 

Te dwa teksty wraz z poprzednimi wyjaśniają opis nawrócenia 

Zacheusza. W tej historii odnajdujemy zaskakujące szczegóły, które są 

już obecne we wspomnianych powyżej tekstach: 

1. Zacheusz bogaczem, szefem poborców podatkowych. 

2. Próbował zobaczyć Jezusa, ale nie mógł z powodu tłumu. 

3. Był niskiego wzrostu. 

4. Wyrok tłumu depczącego Zacheusza: grzesznik. 

5. Dystrybucja dóbr wśród ubogich. 



6. Oświadczenie Jezusa, że zbawienie wstąpiło do domu Zacheusza. 

Zacheusz, bogaty człowiek, niskiego wzrostu, główny poborca 

podatkowy, jak dziecko przyjmuje królestwo Boże. Uniżając się i żałując 

swojej przeszłości, znajduje zbawienie, które pochodzi od Boga w Jezusie 

Chrystusie Dobrym Samarytaninie, który wyszedł nam na spotkanie, aby 

szukać i ratować to, co zostało utracone. Temat drogi Łukaszowi, który 

można znaleźć w innych częściach jego ewangelicznej relacji. 

4. Czas na osobistą refleksję: 

Pomilcz chwilę nad słowem Bożym, zastanów się nad tekstami 

przedstawionymi w tym kluczu. Zapytaj siebie: 

1. Jaki jest związek między tymi tekstami? 

2. Co oznacza dla ciebie zbawienie? 

3. Zacheusz, niskiego wzrostu, pokazuje swoją gotowość powitania Pana, 

wspinając się na sykomorę. Jego ciekawość została nagrodzona 

spotkaniem Jezusa. Co robisz, aby pokazać, że jesteś gotowy przyjąć 

Boże zbawienie? 

4. „Gest Zacheusza” przypomina nam ciekawość Mojżesza, która popycha 

go w stronę płonącego krzewu. Tam też Mojżesz znalazł zbawienie. Czy 

zbliżasz się do Pana? Czy odczuwasz potrzebę zbliżania się do Niego? 

5. Jezus idzie na spotkanie z Zacheuszem w jego grzechu i w jego domu 

daje mu zbawienie. Jakie jest twoje przywiązanie do grzechu? Czy 

pozwalasz Mistrzowi, by spotkał cię w tym ciemnym miejscu grzechu? 

5. Modlitwa końcowa: 

Boże, który w swoim Synu przyszedłeś szukać i ocalać zagubionych, 

uczyń nas godnymi Twego wezwania: kieruj całą naszą wolę ku dobru, 

abyśmy umieli z radością powitać Cię w naszym domu, dzieląc się 

dobrami nieba i ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

Chwila ciszy na modlitwę w swoim sercu. 




	Niedziela, 30 października 2022r., Łk 19, 1-10
	Modlitwa wstępna:
	O Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich dzieci Abrahama, daj nam światło Twojego Ducha, abyśmy mogli służyć Ci godnie i chwalebnie, chodzić śladami Twojego Słowa, świadcząc jednocześnie naszymi uczynkami, że jesteśmy uczniami jedynego Mistrza, który stał się człowiekiem, by nas do końca umiłować i zbawić.
	Ewangelia, Łk 19, 1-10
	Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam 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 prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł 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 kogoś w czymś 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 odszukać i zbawić to, co zginęło».
	Następuje teraz chwila ciszy, aby Słowo Boże mogło do nas zstąpić i oświecić nasze życie.
	3. Medytacja
	a) Klucze ułatwiające nam lekturę:
	W swojej Ewangelii, św. Łukasz lubuje się w okazywaniu miłosierdzia Jezusa wobec grzeszników. Relacja ta pokazuje nam, że żadna ludzka kondycja nie sprzeciwia się zbawieniu: „Dzisiaj zbawienie wstąpiło do tego domu, ponieważ on również jest synem Abrahama” - oświadcza Jezus. Tekst otwierający rozdział 19 jest po naukach i postawacha Jezusa ukazanych nam w rozdziale 18. W rozdziale tym znajdujemy przypowieść o faryzeuszu, który sądzi, i celniku, który uniża się przed Bogiem i prosi o przebaczenie. Następnie mamy scenę, w której Jezus przyjmuje dzieci, upominając uczniów, że królestwo Boże należy do tych, którzy są tak samo mali jak oni… Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Zaraz potem Jezus ukazuje pysznym bogaczom, którzy chcą kupić życie wieczne, potrzebę sprzedania wszystkiego i rozdania majątku ubogim, aby móc naśladować Jezusa i otrzymać skarb w niebie. Następnie następuje nauka Jezusa o bogactwach utrudniających zbawienie i obietnica nagrody dla tych, którzy wyrzekają się wszystkiego z powodu Królestwa Bożego. Te opowieści rozdziału 18 wydają się prowadzić nas do relacji o nawróceniu Zacheusza.
	Uzdrowienie niewidomego z Jerycha, którego nazwał Jezusem, chociaż tłum nie pozwalał mu dotrzeć do Mistrza.
	Jezus, przywracając wzrok ociemniałemu oświadcza, że wiara uratowała tego ślepca. Po odzyskaniu wzroku niewidomy mógł podążać za Jezusem, chwaląc Boga.
	Te dwa teksty wraz z poprzednimi wyjaśniają opis nawrócenia Zacheusza. W tej historii odnajdujemy zaskakujące szczegóły, które są już obecne we wspomnianych powyżej tekstach:
	1. Zacheusz bogaczem, szefem poborców podatkowych.
	2. Próbował zobaczyć Jezusa, ale nie mógł z powodu tłumu.
	3. Był niskiego wzrostu.
	4. Wyrok tłumu depczącego Zacheusza: grzesznik.
	5. Dystrybucja dóbr wśród ubogich.
	6. Oświadczenie Jezusa, że zbawienie wstąpiło do domu Zacheusza.
	Zacheusz, bogaty człowiek, niskiego wzrostu, główny poborca podatkowy, jak dziecko przyjmuje królestwo Boże. Uniżając się i żałując swojej przeszłości, znajduje zbawienie, które pochodzi od Boga w Jezusie Chrystusie Dobrym Samarytaninie, który wyszedł nam na spotkanie, aby szukać i ratować to, co zostało utracone. Temat drogi Łukaszowi, który można znaleźć w innych częściach jego ewangelicznej relacji.
	4. Czas na osobistą refleksję:
	Pomilcz chwilę nad słowem Bożym, zastanów się nad tekstami przedstawionymi w tym kluczu. Zapytaj siebie:
	1. Jaki jest związek między tymi tekstami?
	2. Co oznacza dla ciebie zbawienie?
	3. Zacheusz, niskiego wzrostu, pokazuje swoją gotowość powitania Pana, wspinając się na sykomorę. Jego ciekawość została nagrodzona spotkaniem Jezusa. Co robisz, aby pokazać, że jesteś gotowy przyjąć Boże zbawienie?
	4. „Gest Zacheusza” przypomina nam ciekawość Mojżesza, która popycha go w stronę płonącego krzewu. Tam też Mojżesz znalazł zbawienie. Czy zbliżasz się do Pana? Czy odczuwasz potrzebę zbliżania się do Niego?
	5. Jezus idzie na spotkanie z Zacheuszem w jego grzechu i w jego domu daje mu zbawienie. Jakie jest twoje przywiązanie do grzechu? Czy pozwalasz Mistrzowi, by spotkał cię w tym ciemnym miejscu grzechu?
	5. Modlitwa końcowa:
	Boże, który w swoim Synu przyszedłeś szukać i ocalać zagubionych, uczyń nas godnymi Twego wezwania: kieruj całą naszą wolę ku dobru, abyśmy umieli z radością powitać Cię w naszym domu, dzieląc się dobrami nieba i ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
	Chwila ciszy na modlitwę w swoim sercu.

