
     

 

XXXI Niedziela zwykła  30 X 2022 
 

Łk 19, 1-10   (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) A /był tam/ pewien 

człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. (3) Chciał on 

koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był 

niskiego wzrostu. (4) Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go 

ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. (5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 

spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę 

się zatrzymać w twoim domu. (6) Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go 

rozradowany. (7) A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w 

gościnę. (8) Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. (9) 

Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i 

on jest synem Abrahama. (10) Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i 

zbawić to, co zginęło.. 
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NT: Łk 4,18; 5,29; 7,21–22.34.50; 8,48; 15,1–2.4.6; 17,13.19; Jk 2,25 || Mt 20,29–

34; Mk 10,46–5 

KKK: syn Dawida, 439; modlitwa Jezusa, 2616, 2667; naprawienie popełnionej 

niesprawiedliwości, 549, 2412; ponowne włączenie do Kościoła grzeszników, którzy 

uzyskali przebaczenie, 1443 

Lekcjonarz: Łk 19,1–10: trzydziesta pierwsza niedziela zwykła (rok C) 
 

[18,35]  Kiedy przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy 

drodze i żebrał.  

 

Jerycho znajdowało się w odległości około dwudziestu ośmiu kilometrów na 

północny wschód od Jerozolimy, mniej więcej półtora kilometra od 

starotestamentalnego Jerycha (Joz 6), w pobliżu pałaców zbudowanych przez 

Hasmoneuszy i Heroda Wielkiego, którzy wybrali to miejsce ze względu na łagodny 

klimat w porze zimowej.  

Drogą (Łk 10,30) biegnącą obok miasta wędrowali pielgrzymi oraz kupcy. Przy tej 

drodze siedział jakiś niewidomy i żebrał.  

Jego pojawienie się w narracji Łukasza bezpośrednio po informacji o tym, że 

Dwunastu nie rozumiało słów Jezusa (18,34), sugeruje, że i oni cierpieli na jakiś 

rodzaj ślepoty. 

 [18,36-38]  Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się 

dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął 

wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”   
 

Tłum informuje ślepca, że obok niego przechodzi Jezus z Nazaretu (dosłownie 

„Nazarejczyk”
1
). Ponieważ ów człowiek słyszał najpewniej o Jezusie – o tym, że nie 

zapomina o niewidomych (14,13.21) i przywraca im wzrok (7,21–22) – podobnie jak 

dziesięciu trędowatych (17,13) woła do Jezusa, by się nad nim ulitował.  

Chociaż jest niewidomy fizycznie, posiada duchowy wgląd i interpretując być może 

słowo „Nazarejczyk” w kontekście „odrośli” mesjańskiej (zob. komentarz do 1,26–

27), zwraca się do Jezusa słowami: Synu Dawida.  

Ten tytuł wskazuje, że Jezus jest królem (1,32–33), i rzeczywiście, na Górze 

Oliwnej rzesze uczniów obwołają Go królem (19,38). 

 

 [18,39-40]  Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on 

jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus 

                                                           
1
 Tak jak w Dz 2,22; 3,6; 4,10; 6,14; 22,8; 26,9 



przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał 

go:  
 

Faryzeusze będą domagać się tam wówczas od Jezusa, by im tego „zabronił” 

(19,39).  

Osoby opisywane w tym wersecie, idące przed Jezusem – możliwe nawet, że byli 

wśród nich niektórzy spośród niczego nierozumiejących Dwunastu – podobnie 

nastawali na niewidomego, by umilkł. Tak jak uczniowie, którzy „zabraniali” 

ludziom przynosić dzieci do Jezusa (18,15), tak i oni nie pojęli jeszcze Jego misji.  

Jednak niewidomy, jak nieustępliwa wdowa (18,3) symbolizująca wszystkich, 

którzy „wołają” dniem i nocą do Boga (18,7), nie zniechęca się: wołał jeszcze 

głośniej. Udaje mu się uzyskać dostęp do Jezusa, który każe przyprowadzić go do 

siebie, by go uzdrowić. 

 

[18,41-42]  „Co chcesz, abym ci uczynił?” On odpowiedział: „Panie, żebym 

przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.” 

 

Odpowiadając na pytanie Jezusa, niewidomy tytułuje Go Panem (5,12; 7,6) i prosi, 

by mógł przejrzeć. Zgodnie z misją ogłoszoną w Nazarecie, że będzie „głosił (…) 

niewidomym przejrzenie” (4,18; zob. 9,22; Iz 61,1 LXX) – Jezus wydaje proste 

polecenie: Przejrzyj
2
.  

Potem dodaje słowa wypowiedziane już wcześniej do trzech innych osób: twoja 

wiara cię uzdrowiła (Łk 7,50; 8,48; 17,19). Czasownik sōdzō może oznaczać 

uzdrowienie fizyczne, jak mówi w tym miejscu tekst, jednak odpowiedź niewidomego 

(18,43) sugeruje, że Jezus zajął się także jego stanem duchowym. Otrzymał zatem 

więcej, niż prosił.  

[18,43]  Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały 

lud, który to widział, oddał chwałę Bogu 

 

Cud dokonuje się natychmiast (5,25; 8,44.55; 13,13): niewidomy przejrzał.  

Nie pozostaje „przy drodze” (18,35), jego odpowiedzią jest stanie się uczniem: 

szedł za Nim (18,22.28). Cudu dokonał Jezus, lecz mężczyzna wielbi Boga (5,25; 

13,13; 17,15). Podobnie i cały lud oddaje chwałę Bogu (2,20; 5,26; 7,16).  

Wszyscy pojmują, że Jezus wykonuje dzieło Boże. Wypełnia swą misję 

i zapowiedzi Pism.  

 

                                                           
2
 To samo polecenie wydaje Ananiasz w Dziejach Apostolskich, kiedy przywraca wzrok ślepemu Szawłowi                          

(Dz 22,13) po tym, jak na drodze do Damaszku objawił mu się „Jezus Nazarejczyk” 



[19,1-2]  Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien 

człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był 

bardzo bogaty, 

 

Tylko Łukasz wspomina o drugim spotkaniu, które miało miejsce w Jerychu, tym 

razem z pewnym człowiekiem, którego imię zanotował ewangelista, a mianowicie 

z Zacheuszem3
.  

Jerycho znajdowało się w pobliżu granicy podległej Rzymianom Judei z Pereą, na 

szlaku handlowym biegnącym z zachodu na wschód, Zacheusz zaś był 

zwierzchnikiem celników, nadzorując pobór ceł i podatków od kupców. To zajęcie 

zakładało współpracę z Rzymianami i dlatego był w oczach ludzi „grzesznikiem” 

(19,7).  

Jednak czytelnicy Łukasza wiedzą już, że nawet celnicy mogą żałować za swoje 

grzechy7
4
 tak, jak to robił celnik w przypowieści (18,9–14).  

Jak można się było tego spodziewać, Zacheusz był bogaty (plousios), co jeszcze 

bardziej komplikowało jego sytuację, wziąwszy pod uwagę wszystko, co czytaliśmy 

dotąd w trzeciej Ewangelii
5
, oraz to, że ten sam przymiotnik znajdziemy  

 w opisie bogatego dostojnika (18,23) i  

 w przestrodze Jezusa mówiącej, jak trudno wejść bogatym do królestwa 

(18,25).  

W tej perykopie łączą się dwa wątki Ewangelii, jeden dotyczący celników, drugi 

bogaczy, i przywołuje ona z pamięci nauczanie pojawiające się w wielu 

wcześniejszych perykopach. 

[19,3-4]  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. 

 

Zacheusz, podobnie jak przed chwilą niewidomy, musi najpierw uporać się 

z trudnością wynikającą z jego osobistych uwarunkowań: był niskiego wzrostu.  

Także i tutaj, podobnie jak w poprzednim wypadku (18,36), dodatkową przeszkodą 

był tłum. Niewidomy głośno „wołał” (18,39), żeby zwrócić na siebie uwagę Jezusa, 

natomiast Zacheusz wspiął się na sykomorę, aby zobaczyć Jezusa6
.  

                                                           
3
 Więcej na temat tego żydowskiego imienia zob. 2 Mch 10,19; „Zacheusz” w: Ezd 2,9; Neh 7,14. Richard 

Bauckham (…) sugeruje, że podstawą dla tej perykopy mogą być wspomnienia samego Zacheusza (zob. Łk 1,2: 
„tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.”). 
4
 Łk 3,12-13; 5, 27-32; 7,29.34; 15,1. 

5
 Łk 1,53; 6,24; 8,14; 12,16-21; 16,13-14.19-31 

6
 Drzewo, o którym tu mowa, to dziki figowiec o niskich konarach, dzięki czemu łatwo było się na niego wspiąć. 

Opisana tu sytuacja przypomina werset z perykopy o uzdrowieniu paralityka (5,19). Tam także przeszkodą był 



Niewidomy jest jak uparta wdowa z przypowieści reprezentująca wszystkich, 

którzy „wołają” do Boga dniem i nocą (18,7), Zacheusz zaś jest podobny do celnika 

z następnej przypowieści, nie tylko dlatego, że sam jest celnikiem, lecz także dlatego, 

że cechuje go pokora (18,14). Nie boi się zrobić z siebie głupca przez wzgląd na 

Jezusa 

 

[19,5-6]  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.  

 

Jezus zatrzymuje się przy Zacheuszu, podobnie jak zatrzymał się przy 

niewidomym, woła go po imieniu i każe mu zejść. Jego słowa wskazują, że nie jest to 

przypadkowe spotkanie, lecz wynik Bożego zrządzenia po to, by spełnił się plan Boga.  

Zatrzymanie się w domu Zacheusza to coś, co Jezus musi zrobić (dei; 

zob. komentarz do 2,49), pora zaś, by to zrobić, to dziś (2,11; 4,21; 5,26; 23,43). 

Jedyna właściwa odpowiedź na takie Boże odwiedziny to działanie z pośpiechem 

(zob. rzeczownik spoudē, 1,39), czyli prędko (w oryginale czasownik speudō użyty 

dwukrotnie
7
; zob. 2,16).  

Podobnie Abraham zareagował szybko (ten sam czasownik użyty dwa razy w Rdz 

18,6 LXX), gdy przyjął do swego namiotu Bożych posłańców (Rdz 18,1–5).  

Zacheusz, „syn Abrahama” (Łk 19,9), naśladuje gościnność patriarchy.  

Przyjął Jezusa podobnie jak inna postać Starego Testamentu, nierządnica Rachab, 

„przyjęła” (Jk 2,25, ten sam czasownik) zwiadowców od Jozuego w tym samym 

mieście Jerychu (Joz 2,1)11.  

Wcześniej w Ewangelii Marta podobnie „przyjęła” Jezusa (Łk 10,38).  

Co więcej, ów bogaty człowiek przyjmuje Go rozradowany, co jest 

przeciwieństwem postawy bogatego dostojnika, który po spotkaniu z Jezusem „mocno 

się zasmucił” (18,23) 

 

[19,7]  A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. 

 

Jezus udaje się do Zacheusza w gościnę, podobnie jak Rachab przyjęła w gościnę 

zwiadowców Jozuego (taki sam grecki czasownik w Joz 2,1 LXX).  

                                                                                                                                                                                     
„tłum” i dlatego przyjaciele wnieśli go, wchodząc na dach, podobnie jak tu Zacheusz wchodzi na drzewo (ten 

sam czasownik grecki w obu wersetach). 
7
 Co oddano w polskim tłumaczeniu BT za pomocą dwu różnych wyrażeń: „prędko” i „z pośpiechem” – przyp. 

tłum.  



Ponieważ jednak ludzie mają Zacheusza za grzesznika, świadkowie tej sceny 

zaczynają szemrać, podobnie jak faryzeusze i uczeni w Prawie, gdy Jezus wcześniej 

zadawał się z celnikami (Łk 5,30; 15,2).  

Są w tym podobni do pokolenia Izraela wędrującego po pustyni, które szemrało 

przeciw Bogu i Mojżeszowi
8
. 

 

[19,8]  Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam 

poczwórnie”.  
 

Zwracając się do Jezusa Panie, tak jak niewidomy (18,41) i jak Abraham mówiący 

do swojego szczególnego gościa (Rdz 18,3 LXX), Zacheusz odpowiada poprzez 

decyzję zmiany swojego życia.  

Część majątku odda ubogim, a więc właściwie zrobi to, do czego zachęcał Jezus 

bogatego dostojnika (Łk 18,22). Z tego, co zostanie, zwróci wszystkim, których 

oszukał, i to zwróci poczwórnie, a więc w stopniu znacznie większym, niż wymagało 

tego zazwyczaj Prawo (Kpł 5,24
9
; Lb 5,7).  

Jego postanowienie wskazuje na dobre owoce będące dowodem jego nawrócenia 

(Łk 3,8). 

Trzeba tu jednak dodać, że niektórzy badacze widzą w słowach Zacheusza nie 

deklarację zmiany, lecz formę obrony siebie i pokazanie tego, co robi już w tej chwili, 

gdyż użyte w tekście oryginalnym czasowniki przetłumaczone jako „daję” 

i „zwracam” także są w czasie teraźniejszym.  

Niemniej z kilku powodów bardziej zasadne jest interpretowanie ich w sensie 

przyszłym, jako opis tego, co Zacheusz ma zamiar zrobić.  

Jeśli bowiem przyjąć, że Zacheusz broni siebie, staje się tym samym bardziej 

podobny do faryzeusza z przypowieści (18,12), a nie do celnika (18,13) 

 

[19,9-10]  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”. 

 

Co najważniejsze, końcowe słowa Jezusa adresowane do niego mówią, że to,                     

co zginęło i zgubiło się – tak jak Zacheusz – zostało odnalezione, podobnie jak owca, 

moneta i syn we wcześniejszych przypowieściach (15,4.6.8–9.24.32).  

                                                           
8
 Ten sam czasownik, jak na przykład w Wj 15,24 LXX; Lb 14,2 LXX 

9
 Kpł 6,5. O poczwórnym zwrocie wartości za ukradzioną owcę zob. Wj 21,37; 2 Sm 12,6 



Spotkanie Jezusa Zbawiciela (2,11) wyznacza zatem punkt zwrotny w życiu 

zwierzchnika celników – tak, jak to miało miejsce wcześniej w życiu celnika Lewiego 

(5,27–32) – i przynosi zbawienie do jego domu.  

Innymi słowy, przykład Zacheusza pokazuje, że „możliwe” jest „bogatemu wejść 

do królestwa Bożego” i „być zbawionym” (18,25–27)!  

Taka jest misja Syna Człowieczego, co wyjaśnia, dlaczego musi dziś zatrzymać 

się u Zacheusza. Zacheusz sądzi, że to on „chciał zobaczyć” (w. 3) Jezusa, lecz 

w rzeczywistości to Jezus przyszedł odszukać go i zbawić.  

Tak, jak prorokowali Zachariasz i Maryja, Jezus jest mocą zbawczą, którą Bóg 

wzbudził w domu Dawida (1,69), by przynieść zbawienie (1,71) i okazać miłosierdzie 

potomstwu Abrahama (1,55.73).  

Tym potomstwem są dotknięta niemocą „córka Abrahama” (13,16) i ten do 

niedawna grzeszny „syn Abrahama” (19,9). Istotnie, Bóg potrafi „wzbudzić 

potomstwo Abrahamowi” (3,8) nawet tam, gdzie się tego najmniej spodziewamy. 

 

Podsumowując, możemy powiedzieć, że  

to, czego Jezus uczył w przypowieściach, uczy teraz swoim przykładem. 

Objawił się jako pasterz, który idzie i szuka zgubionej owcy. Jego słowa nawiązują 

do proroctwa Ezechiela i są tego proroctwa spełnieniem: „Zgubioną odszukam”                    

(Ez 34,16 LXXpl). Daje się także poznać po raz kolejny jako królewski „Syn 

Dawida” (Łk 18,38–39):  

„I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, 

Dawida” (Ez 34,23). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (18,35–19,10) 

    

Kyrie eleison. Błaganie niewidomego oraz dziesięciu trędowatych (Łk 17,13) 

znajduje swój wyraz w akcie pokutnym w czasie mszy świętej, kiedy wierni proszą 

Boga o miłosierdzie, wyrażają żal za grzechy i modlą się o pomoc potrzebną im 

w osiągnięciu życia wiecznego. 

Teologia krzyża. Święty Augustyn porównuje drzewo, na które wspiął się 

Zacheusz, do krzyża Jezusa: „Wespnij się na drzewo, na którym zawisł dla ciebie 

Jezus, a ujrzysz Jezusa”.  



Możemy rozwinąć tę myśl i powiedzieć, że Jezus zawisł na drzewie, ponieważ 

został ukrzyżowany (23,33), kazał jednak Zacheuszowi zejść z drzewa (19,5).  

Tym samym Zbawiciel zajął na drzewie miejsce grzesznika i tak dokonało się 

zastępcze zbawienie przez Jezusa (KKK, 615). Zajął nasze miejsce na krzyżu i umarł 

za nas, przynosząc nam zbawienie (19,9), którego możemy doświadczać przez łaskę 

już dziś (19,9; 23,43) i które dopełni się w chwale życia wiecznego. 

Pasterze jak Jezus. Homilia proponowana w obrzędzie święceń kończy się 

wezwaniem do posługi kapłańskiej, w którym odnajdziemy echo słów Jezusa:  

„Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł 

(…), aby służyć oraz szukać i zbawiać to, co zginęło”
10

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Ambroży 

 

Nie w majątku tkwi wina 

 

 „A oto mąż imieniem Zacheusz” (Łk 19, 2nn). Zacheusz na sykomorze, ślepy na 

drodze. Na jednego z nich Pan wyczekuje, aby się nad nim zlitować, drugiego 

odznacza, zaszczycając go swą obecnością. Jednego zapytuje, aby go uzdrowić; co do 

drugiego, to nie będąc zaproszony, sam się zaprasza, wiedział bowiem, iż ten, który Go 

ugości, będzie sowicie wynagrodzony i choć nie słyszał zapraszającego głosu z jego ust, 

usłyszał głos jego pragnienia... 

A i do bogatych też życzliwie powróćmy. Nie chcemy bogatych obrazić, pragniemy 

bowiem, o ile to możliwe, wszystkich uzdrowić. W przeciwnym bowiem razie 

przygnębieni porównaniem z wielbłądem, a w Zacheuszu szybciej, niżby należało, 

pominięci, słuszny mieliby powód, aby się obrazić. 

Niech więc wiedzą, że nie w majątku tkwi wina, ale w tych, którzy swego 

majątku nie umieją używać. 

Bogactwa, będąc przeszkodą u złych, u dobrych są pomocą do cnoty. Bogaty 

Zacheusz był niewątpliwie wybrany przez Chrystusa, a to dlatego, iż połowę swych 

dóbr rozdał ubogim, tych zaś, których skrzywdził, w czwórnasób wynagrodził.  
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Pierwsze nie wystarczyło, gdyż hojność nie ma wartości, jeśli trwa krzywda; nie 

idzie bowiem o rabunek, lecz o dar. Za to, co dał, większe otrzymał wynagrodzenie. 

Dobrze się stało, iż zaznaczono, że był zwierzchnikiem celników. Któż może stracić 

nadzieję, skoro cel osiągnął ten, kto z krzywdy zebrał majątek? A był bogaty – 

powiedziano – abyś wiedział, że nie wszyscy bogaci są chciwi. 

A dlaczego Pismo nie wspomina o postaci [wzroście] kogoś innego, a jedynie o nim 

mówi, że „był małego wzrostu”? Może był mały, dlatego że był zły lub że miał 

jeszcze małą wiarę?  

Gdy wchodził na drzewo, jeszcze niczego nie obiecywał, jeszcze nie widział 

Chrystusa, słusznie więc [określa się, że] był mały.  

Natomiast Jan Chrzciciel był wielki, bo widział Chrystusa i Ducha, który jako 

gołębica spoczął na Chrystusie, jak sam mówi: „Widziałem Ducha zstępującego jako 

gołębica                  i spoczywającego na Nim” (J 1, 32). 

Co się tyczy rzeszy, to czyż nie jest ona zbiorowiskiem nieuświadomionego ludu, 

który nie mógł widzieć szczytu mądrości? Toteż Zacheusz, póki jest w rzeszy, nie widzi 

Chrystusa. Skoro wyszedł ponad rzeszę, zobaczył, to znaczy, że wzniósłszy się ponad 

niewiedzę gminu, zasłużył sobie ujrzeć to, czego pragnął... 

Pan spojrzawszy w górę, ujrzał Zacheusza, ten bowiem z powodu wzrostu swej wiary                   

i dzięki owocom nowych czynów wznosił się, jakby był wierzchołkiem płodnego, 

wysokiego drzewa... Zacheusz na sykomorze to nowy owoc nowej pory roku. 

 

 Filoksen z Mabbug 

 

Wiara Zacheusza 

 

Oko wiary mające prostotę za źrenicę rozpoznaje głos Boga, skoro tylko Go 

usłyszy...  

Wszyscy powołani natychmiast usłuchali głosu, który ich powołał, a uczynili to 

wtedy, gdy ciężar miłości rzeczy ziemskich nie obciążał już ich duszy. Bo właśnie 

więzy tego świata stanowią ciężar dla inteligencji i myśli, a ci, którzy są nimi związani i 

spętani, z trudem słuchają głosu powołania Bożego.  

Ale apostołowie, a przed nimi sprawiedliwi i ojcowie, nie należeli do nich: byli 

posłuszni jak ludzie żywi i wychodzili lekko, bo nic należącego do tego świata nie 

wiązało ich swym ciężarem. Nic bowiem nie może związać ani spętać duszy, która 

czuje Boga, jest otwarta i gotowa tak, że ilekroć przychodzi światło głosu Bożego, 

tylekroć znajduje ją w takim stanie, że może je przyjąć. 



Pan nasz powołał Zacheusza z sykomory, na którą się wspiął, i Zacheusz natychmiast 

pospiesznie zszedł i przyjął Go w swoim domu. Spodziewał się Go zobaczyć i stać się 

Jego uczniem, nim jeszcze został powołany.  

I jest to cudowne: uwierzył w Chrystusa, zanim Pan doń przemówił i zanim Go 

ujrzał cieleśnie. Uwierzył wyłącznie na słowo innych, bo wiara, którą już miał w sobie, 

była zachowana w jego życiu... 

Wykazał on swoją wiarę, gdy uwierzył w Pana naszego usłyszawszy, że Go 

zwiastowano, a prostota wiary ukazała się wtedy, gdy obiecał dać połowę swych dóbr 

biednym i zwrócić poczwórnie to, co wziął przez oszustwo.  

Bo gdyby nawet Zacheusz nie był wtedy napełniony prostotą, która przystoi wierze, 

nie przyrzekłby tego Jezusowi, nie wydałby i nie rozdzielił w krótkim czasie tego, co od 

lat gromadził pracą. Prostota rozdzielała na prawo i na lewo to, co zgromadziła 

przebiegłość, a czystość duszy rozdzieliła to, co zostało zgromadzone dzięki 

przebiegłości. Wiara wyrzekła się tego, co niesprawiedliwość znalazła i posiadła, i ona 

właśnie ogłosiła, że wszystko to nie należy do niego.  

Bo Bóg jest jedynym dobrem.  

Wiara nie pozwala na posiadanie innych dóbr wraz z Nim. Wszystkie dobra mało 

znaczą dla niej poza jedynym, i to prawdziwie trwałym dobrem, jakim jest Bóg. Ona 

została nam dana, abyśmy odnaleźli Boga i posiedli Go jedynie, posiadali wyłącznie i 

wiedzieli, że wszystko to, co jest poza Nim, jedynie nam szkodzi. 
 

 Nerses Sznorhali 

 

Zacheusz i ja 
 

Nie podniosłem się z tej podłej ziemi jak celnik Zacheusz na wyniosłe drzewo 

mądrości, aby dostrzec Cię w Boskiej kontemplacji, ale także i małość duchowa nie 

wzrosła we mnie przez dobre uczynki, a przeciwnie, zmniejsza się bez przerwy, aż 

powróciłem do mleka niemowląt. 

Biorąc jednak przypowieść odwrotnie, jak Zacheusz na figę, tak ja wszedłem na 

drzewo przewrotnego ciała dla zdobycia miłości ziemskiej o słodkim smaku. 

Dzięki Twemu potężnemu słowu spraw, bym jak on zszedł szybko stamtąd. 

 Przyjdź, aby zamieszkać w domu mojej duszy, a wraz z Tobą przyjdzie  

Ojciec i Duch Święty. 

Spraw, by ciało, które wyrządziło zło mojej duszy, służąc jej oddało poczwórnie. I 

daj połowę dóbr cielesnych mojej wybiedniałej wolnej woli, abym wedle Twego 

zbawczego słowa skierowanego do Zacheusza stał się również godnym usłyszeć Twój 

głos, a jako syn Abrahama umiał naśladować jego wiarę. 
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"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 
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Święty Paweł o paruzji. Koryguje przekonanie Tesaloniczan, którzy sądzili, 

że dzień Pański, czyli powtórne przyjście Chrystusa, to kwestia chwili. 

 

 

 DRUGI LIST 
 

     Przez trzy kolejne niedziele będziemy słuchać fragmentów drugiego listu, który św. 

Paweł wystosował do mieszkańców Tesaloniki. Pod wieloma względami bardzo 

przypomina ten pierwszy. Dlatego można sądzić, że został napisany krótko po nim 

(być pół roku albo rok). Podczas pisania tych listów, od końca 50 do połowy 52 r., 

Paweł prawdopodobnie ewangelizował w Koryncie (👁 Dz 18,1–18) 

     Apostoł porusza tematy podobne do tych, które poruszał w swoim Pierwszym 

Liście do Tesaloniczan. Wynika z tego, że sytuacja tamtejszego Kościoła nie zmieniła 

się zbytnio. Dodaje odwagi prześladowanym (👁 2 Tes 1,4–10), zachęca do 

wytrwałości i spokojnej pracy na własne utrzymanie (👁 2 Tes 2,13–3,15). Tak jak w 

pierwszym liście,. głównym tematem jest scenariusz końca czasów. Można 

powiedzieć, że oba listy wzajemnie dobrze się uzupełniają. 

 

 KOREKTA 

 

       Bezpośrednim powodem wysłania listu i głównym jego tematem jest 

rozpowszechniające się we wspólnocie przekonanie, jakoby już nastawał dzień Pański, 

dzień sądu i końca świata. Być może Tesaloniczanie błędnie zinterpretowali słowa 

Pawła z pierwszego listu, gdy stwierdził, że są już oni synami światłości i synami dnia 

(👁 1 Tes 5,5). Dlatego św. Paweł koryguje nieporozumienia co do powtórnego 

przyjścia Pana. 

 

 



 MODLITWA I PROŚBA 
 

      Usłyszymy fragment listu Pawła do Tesaloniczan. W pierwszej części będzie to 

zapewnienie o modlitwie Pawła za swoje duchowe dzieci. 

       Zwróćmy uwagę na drugą część fragmentu, gdzie Paweł przestrzega wyraźnie 

przed błędnym rozumieniem kwestii, kiedy Pan powtórnie przyjdzie 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Modlimy się… aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania  

 …aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn 

płynący z wiary 

 Prosimy was, bracia, abyście się nie dali… zastraszyć, jakby już nastawał 

dzień Pański 

 

TRANSLATOR  
 

    …jakby już nastawał dzień Pański (2 Tes 2,2)  

W oryginale użyty jest czas perfektum, który oznacza czynność przeszłą, 

mającą swoje skutki w teraźniejszości. Można zatem przetłumaczyć: tak 

jakby już nastał (i jest). 

 

Biblijny insider  

   

   Powtórne przyjście Pana. 
 

Jednym z głównych tematów korespondencji z Tesaloniczanami zawartym w obu 

listach św. Pawła jest paruzja, czyli przyjście Pana. A Paweł to pierwszy autor 

Nowego Testamentu, który używa tego terminu. Mówi się, że mógł go zapożyczyć z 

tradycji aramejskich kościoła antiocheńskiego, w którym pracował, i z tradycji Syna 

Człowieczego: Jezus w Ewangeliach często mówił o swoim przyjściu 

Równocześnie słowo parousia w kontekście greckim opisywało przybycie króla lub 

boga spieszącego na pomoc swemu wyznawcy. W czasach końca Pan przyjdzie do nas 

jako Król, aby upomnieć się o nas jako swoją własność i uwolnić nas od wszelkiego 



zła. Jeśli taki jest sens ostatecznego przyjścia Chrystusa, to powinniśmy go z 

niecierpliwością oczekiwać. 

 

    Już? 

Oczekując na paruzję, nie da się jednak żyć z głową zwróconą jedynie ku niebu. 

Usłyszeli to już apostołowie, wpatrujący się w nie po odejściu Chrystusa (👁 Dz 1,11). 

Podobną naukę słyszą od Pawła wierzący w Tesalonice. 

Ci, którzy słuchali Pierwszego Listu Pawła do Tesaloniczan, odczytywanego podczas 

zgromadzenia, mogli błędnie zrozumieć myśl apostoła o nadchodzącym już dniu 

zbawienia (👁 1 Tes 5,5). Chrześcijanie z Tesaloniki sądzili być może, że nadejdzie on 

natychmiast, że życie zmartwychwstałe zaczęło się już dla nich w Chrystusie. 
 

    Jeszcze nie 

 

       Paweł zapowiada, że przyszły „dzień Pański” jest bliski, ale jeszcze nie nadszedł. 

Przyjdzie nieoczekiwanie (👁 1 Tes 5,2), zostanie jednak zapowiedziany przez znaki 

(👁 2 Tes 2,3–12). Apostoł zamiast wypatrywać dnia Paruzji modli się, aby 

chrześcijanie w Tesalonice okazali się wiernymi swojemu powołaniu do zbawienia. 

       Paweł myśli długodystansowo, nie spodziewa się szybkiego przyjścia Pana. 

Równocześnie chce, aby żyć oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Już i jeszcze nie – 

to klasyczne napięcie, w którym trwa chrześcijanin, czekając na Pana, który jest już w 

drodze, ale jeszcze nie nadszedł. 

 

II czytanie :      2 Tes 1,11–2,2 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(11) Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego 

wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn 

[płynący z] wiary. (12) Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa 

Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.  

(1) W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się 

wokół Niego, prosimy was, bracia, (2) abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w 

waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez 

list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 

 

 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

     Teodoret z Cyru 

 

Nie wierzyć głoszącym, że koniec świata jest bliski                              

i że niebawem objawi się Pan 

 

„Dlatego modlimy się stale za was, aby nasz Bóg uczynił was godnymi swego 

wezwania i aby z mocą wypełnił w nas wszelkie pragnienia dobra oraz działania 

wiary. Aby w nas zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w 

Nim zgodnie z łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa”.  

„Dlatego błagamy Boga wszechrzeczy, abyście stawszy się godni wezwania i 

napełnienia wszelkimi dobrami, wydali również owoce wiary”.  

„Działaniem wiary” nazywa tu wytrwałość w cierpieniach.  

Powiada: „W ten bowiem sposób On zostanie w was uwielbiony, a wy wraz z Nim 

będziecie uczestniczyć w przyszłej chwale”. Pokrzepiwszy ich nadzieją przyszłych 

dóbr, przechodzi do wykładu nauki o końcu świata. 

„Jeśli idzie o przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i wasze zgromadzenie się 

wokół Niego, to prosimy was, bracia, żebyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w 

waszym rozumieniu ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list 

rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nadchodził Dzień Pański”. 

 [Apostoł] zwykł używać wyrazu „prosimy” zamiast „wzywamy”.  

Jeśli zaś idzie o zwrot „nasze zgromadzenie się wokół Niego”, to dokładniej 

wyjaśnił je w poprzednim liście. Stwierdził tam, że zostaniemy na obłokach uniesieni 

w przestworza na spotkanie z Panem i w ten sposób z Nim na zawsze przebywać 

będziemy (1 Tes 4, 17).  

To samo też powiedział Pan w świętych Ewangeliach: „Poślę swoich aniołów i 

zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od szczytu niebios aż po ich 

krańce” (Mt 24, 31). Święty Apostoł poleca zatem, aby nie wierzyć tym, którzy 

głoszą, że koniec świata jest bliski i że niebawem objawi się Pan. Głosiciele tych słów 

udają tylko, że wieszczą i prorokują. To bowiem znaczy zwrot „czy to przez ducha”.  

Nie należy im wierzyć, nawet, gdy powołują się na list rzekomo napisany przez 

apostoła, albo gdy utrzymują, że on tak uważał, nie pisząc o tym w liście. 

 

 

 

 



 

 

     Św. Hieronim 

 

Sprostowania Pawła 

 

Na podstawie tych słów (1 Tes 4, 15–17) usiłują udowodnić, że Paweł i ci, którzy 

pisali ten list, uważali, że nie umrą, lecz w dniu końca świata będą znalezieni w 

ciałach. Jeśli jest to prawda, to Paweł został wprowadzony w błąd ludzkim 

mniemaniem i pomylił się, sądząc, że zostanie znaleziony w ciele; fakty temu 

zaprzeczyły. 

Tak rozumieli również Tesaloniczanie, którzy nie znając tajemnic języka 

mistycznego, ulegali różnym przypuszczeniom i mówili: „Jeśli Paweł ma być 

znaleziony w ciele, bardzo blisko jest dzień sądu”. 

Dlatego poprawia ich, pisząc w Drugim Liście:  

„Prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez 

wspólnotę z Nim, abyście się nie dawali tak szybko zachwiać w waszym umyśle 

ani też pozwolili się zastraszyć czy to przez ducha, czy przez głoszenie, ani przez 

list rzekomo przez nas wysłany, jakoby nadchodzić miał Dzień Pański. Niechaj 

was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo [to nie nastąpi], dopóki wcześniej nie 

przyjdzie odstępstwo i nie ukaże się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się 

sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co nazywają Bogiem, albo co odbiera cześć 

boską, tak, że zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie 

pamiętacie, że będąc jeszcze u was, mówiłem wam to?” (2 Tes 2, 1–5).  

Tymi słowami stara się wyprowadzić ich z błędu, aby nie sądzili, że zbliża się dzień 

sądu, i aby tego, co napisał: 

„My, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pańskie, nie 

uprzedzimy tych, którzy zasnęli”, nie rozumieli inaczej, niż sam piszący.  

Bo nie możliwe jest, aby on, który napisał do Tymoteusza: „Mam być już złożony 

w ofierze i czas mego wyzwolenia nadchodzi” (2 Tm 4, 6), sądził, że na zawsze 

zostanie w ciele i nigdy nie umrze oraz że z życia ziemskiego natychmiast przejdzie do 

królestwa niebieskiego; zwłaszcza pisząc do Rzymian, to samo powiedział: „Kto mnie 

wyzwoli z ciała tej śmierci?” (Rz 7, 24) i do Koryntian: „Póki przebywamy w ciele, 

tułamy się daleko od Pana i wolimy raczej wyjść z ciała i być z Panem” (2 Kor 5, 

6–8). 

Ten, który to mówił, wiedział oczywiście, że umrze. 

 


