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35 Z Panem Jezusem 
zwyciężamy grzech

PRZecZyTaJmy RaZem!
Zacheusz

Jezus wszedł do Jerycha. A pewien czło-
wiek, imieniem Zacheusz, który był 

zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, 
chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, ale nie mógł 
z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Po-
biegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę [czyli 
dzikie drzewo figowe], aby móc Go ujrzeć.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę 
i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albo-
wiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozra-
dowany.

A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika
poszedł w gościnę”.
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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. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co 
zginęło”.

na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 19, 1-10

Odpowiedz na pytania:

• Co zrobił Zacheusz, by zobaczyć Jezusa?
• Co powiedział Jezus Zacheuszowi?
• Dokąd Zacheusz zaprosił Jezusa?
• Jak odpowiedział na wezwanie Jezusa?
• Co zrobił Jezus dla Zacheusza?

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 63.

Zacheusz wiedział, jak wielu ludzi skrzywdził. Uradowany spotkaniem z Jezusem, 
zaprosił Go do swojego domu i postanowił naprawić wszelkie zło, które uczynił. Zrezy-
gnował nawet ze swego bogactwa, bo zrozumiał, że w życiu najważniejsze jest przebacze-
nie i miłość.

Kto dzisiaj jest podobny do Zacheusza? Wszyscy ludzie, którzy grzeszą.
Jeśli chcemy zaprosić Pana Jezusa do siebie, przygotujmy się dobrze, aby przystąpić do 

sakramentu pokuty i pojednania.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 64.

moDLITwa
Panie Jezu, wybacz zło, które uczyniłem, 

bardzo tego żałuję i chcę wszystko naprawić.
Przyjdź, Panie Jezu, zapraszam Cię do siebie!
Wypełnij moje serce Twoim pokojem.

W sakramencie pokuty i pojednania powracamy do Boga, który pomaga nam po-
konywać grzechy i słabości.


