
Abp Grzegorz Ryś – „Mistrzowie drugiego planu” – o postaciach biblijnych 

w rozmowach Małgorzaty Bilskiej, wyd. Św. Wojciecha, Poznań 2022 

 

Awans arcycelnika: Zacheusz 

 

Małgorzata Bilska (MB): Zacheusz to pozornie postać dość zabawna. Trudno się 

nie uśmiechnąć, czytając o tym, jak dorosły mężczyzna, dobrze sytuowany i stateczny, 

tak bardzo pragnie zobaczyć przechodzącego Nauczyciela, że wspina się na 

przydrożne drzewo. Przy głębszym poznaniu człowiek ten okazuje się niesamowicie 

inspirujący.   W moim przekonaniu Zacheusz jest nadzwyczajny, fantastyczny. 

Wzrusza mnie scena, w której mówi do Jezusa „Panie”. Co to słowo oznacza w jego 

ustach? 

Abp Grzegorz Ryś: Zacheusz zwraca się do Jezusa „Panie”, ale nie siedzi wtedy 

na drzewie. To się dzieje później, już u niego w domu. 

 MB: Wiem, ale to był celnik! W jego wydaniu owo „Panie” to chyba coś więcej 

niż gdyby powiedzieli w ten sposób ludzie poprawni moralnie, w typie starszego brata 

z przypowieści o synu marnotrawnym. 

Abp Grzegorz Ryś: To słowo znaczy bardzo wiele dla każdego, kto świadomie je 

wypowiada. Zacheusz używa go jednak w odpowiedzi na to, co przeżył. Chyba dopóki 

nie wyjaśnimy, co on takiego przeżył w spotkaniu z Jezusem, nie zrozumiemy, 

dlaczego tak się zachowuje. 

Słowo „Panie” oczywiście wyraża – między innymi – to, że Jezus ma nad nim 

władzę. Nawet więcej, bo greckie Kyrios, które tu pada, jest tak naprawdę 

zastępnikiem imienia Bożego. Zatem „Panie” to poważna deklaracja: Zacheusz 

uznaje, że przez Jezusa działa Bóg. 

 MB: Fascynuje mnie jego przemiana. Jak błyskawicznie Jezus wywraca jego życie 

„na drugą stronę”, jak mówi się czasem o doświadczeniu nawrócenia. Zacheusz nagle 

spotyka Miłość, wchodzi do niespodziewanej przestrzeni. 

Abp Grzegorz Ryś: W tym „Panie” jest nie tylko przyjęcie, że Bóg działa przez 

Jezusa, lecz odkrycie, jakim On jest Bogiem. Co boskiego Zacheusz zobaczył w 

Jezusie? Można chyba iść tym kluczem. Bo faktycznie jest tak, że Boga nie zobaczyli 

inni ludzie, choć wydawałoby się, że oni właśnie powinni. Jakim pokazał mu się 

Jezus, że zobaczył działającego przez Niego Boga? 



 MB: Zacheusz, pogardzany przez otoczenie, widzi więcej niż inni. 

Abp Grzegorz Ryś: To spotkanie jest kompletnie nieoczywiste, ponieważ 

Zacheusz, przy swojej niezwykle wysokiej pozycji instytucjonalnej, jest – 

paradoksalnie, właśnie z racji na tę pozycję – na marginesie społecznym. 

Społeczeństwo nie chce mieć z nim nic wspólnego. Dzieje się tak z kilku powodów. 

Przede wszystkim jest celnikiem. Gdyby przetłumaczyć termin dosłownie, wyszłoby 

nawet mocniej – arcycelnikiem. 

MB: Zacheusz był przełożonym celników? 

Abp Grzegorz Ryś: U nas jest to z reguły tłumaczone: zwierzchnik celników. Ale 

na przykład u św. Hieronima mamy: książę celników. Myślę, że słowo oryginalne 

jest najlepsze. Ale po kolei. Arcycelnik jest powszechnie znienawidzony z racji 

pełnionej przez siebie funkcji. Komu przewodzi? Wszystkim zdrajcom w Jerychu, 

trzeba to otwarcie powiedzieć. Celnicy zbierali podatki dla Rzymu; od Żydów, od 

swoich dla rzymskiego okupanta. Samo to już wystarczało, żeby ich znienawidzić. Ale 

jest jeszcze coś. Celnicy okradali tych podatników. Rzymianie płacili im za pracę 

marne pieniądze, bo zakładali, że celnicy i tak sami sobie dołożą do oficjalnej pensji z 

zabranej „swoim” kwoty. Nieformalny układ polegał na tym, że celnik zbierał więcej, 

niż było trzeba; oddawał Rzymowi tyle, ile wynosiły podatki, resztę zatrzymywał. 

MB: Do określonej wysokości podatku bez pytania naliczał sobie napiwek. 

Abp Grzegorz Ryś: Powiedzmy, że różnica zostawała mu w kieszeni. Dlatego 

słowo „celnik” było synonimem złodzieja. W tej historii mamy do czynienia                                    

z arcyzłodziejem. A tym, który ze złodziejstwa uczynił sposób na życie. Żył z tego, co 

ukradł. Albo inaczej, kradł, żeby żyć. 

MB: Dostatnio, bo głodny nie chodził. 

Abp Grzegorz Ryś: Mówiąc slangiem kościelnym, nasz Zacheusz żyje w stałej, 

bliskiej okazji do grzechu ciężkiego. Poza tym mieszkał w Jerychu, które było bardzo 

ważnym miastem handlowym; najstarszym miastem świata. Dochody z podatków były 

tam odpowiednio duże. Dlatego arcycelnika zbił w nieuczciwy sposób ogromną 

fortunę. Stał się prawdziwym bogaczem. 

MB: Co, jak wiemy, znacząco utrudnia szansę na królestwo niebieskie. Bogacz 

wejdzie przez bramy nieba z takim prawdopodobieństwem, jak wielbłąd przez ucho 

igielne. 



Abp Grzegorz Ryś: Bogacz i celnik są w Ewangelii synonimami zła. Jeśli 

szukamy określenia dla jakiegoś człowieka, kto jest „zawodowo zły”, to jest to albo 

celnik, albo bogacz. Zacheusz nie mógł być postrzegany w superlatywach.  

A że był grzesznikiem, zatem w kategoriach religijności kultycznej pozostawał 

nieczysty. Z człowiekiem nieczystym nikt nie ma ochoty się spotkać, a nawet mieć                      

z nim jakiegokolwiek kontaktu. Mógłby się „zanieczyścić”. 

MB: Zacheusz był Żydem. 

Abp Grzegorz Ryś: Pan Jezus mówi, że „jest synem Abrahama”. Cały urok 

Jezusa polega na tym, że patrzy pod powierzchnię – pod skórę arcycelnika, 

arcyzdrajcy                            i bogacza – i widzi w nim syna Abrahama. Jak 

przenikliwy wzrok trzeba mieć! 

MB: Teraz inaczej odbieram tę historię. Jezus zobaczył go siedzącego na drzewie i 

pierwszy się odezwał. Wokół kłębił się tłum, Zacheusz był niewysoki. Gdyby nie 

upór, który kazał mu mimo śmieszności wejść na drzewo, Jezus mógłby go nie 

dostrzec. 

 

Abp Grzegorz Ryś: Myślę, że Zacheusza przywiodła tam po prostu ciekawość.     

Nie było w tym jakiejś głębszej refleksji. Ona przyszła dopiero wtedy, kiedy zobaczył, 

że Jezusowi nie przeszkadza całe to zło, które on w sobie wciela. To jest moment, 

który go nawraca. Wszyscy dookoła szemrzą, bo jak można wyróżnić kogoś takiego? 

Miłość Jezusa przebija się przez tę powszechną szemraninę. Zacheusz ma 

doświadczenie akceptacji i miłości, które są pod prąd. Wszyscy nazywają go 

wyłącznie grzesznikiem, a Jezus robi mu taki honor, że idzie do niego na kolację. A 

nikt Mu nie każe. 

MB: Łukasz pisze tak o tej scenie: „Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał 

w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź zaraz, bo chcę dzisiaj zatrzymać się w 

twoim domu”. 



Abp Grzegorz Ryś: „Zatrzymać się” znaczy: zjeść z tobą posiłek. W kulturze 

biblijnej bycie z kimś przy stole znaczyło bez porównania więcej niż dzisiaj. My 

żyjemy w czasach fast foodów, jedzenia w biegu, byle jak, natomiast siedzenie przy 

stole tworzy rodzaj wspólnoty. To jest daleko bardziej wiążące niż tylko spożywanie 

potraw. Jezus okazał w ten sposób Zacheuszowi nie tylko miłość, ale i zaufanie. 

 

MB: Zacytowałam Biblię Poznańską, ale w Tysiąclatce jest inaczej. Jedno słowo 

zmienia czasem wydźwięk i sens: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę 

się zatrzymać w twoim domu”; „muszę” zamiast „chcę”. Czemu Jezus mówi: „muszę 

iść do ciebie”? 

Abp Grzegorz Ryś: W spotkaniu z grzesznikiem przymus jest po stronie 

Boga. „Muszę się zatrzymać w twoim domu” pokazuje, że to Jezusowi na tym 

zależy, a nie Zacheuszowi. Ten chciał popatrzeć z ciekawości. Jezus ma w sobie 

przymus pójścia do Zacheusza, imperatyw wewnętrzny. Tam jest greckie słowo dei, 

które oznacza powinność. Od niego pochodzi zresztą termin deontologia – nauka o 

powinnościach.              A zatem Jezus odnajduje w sobie taką powinność. I to jest 

rzecz absolutnie kluczowa. 

To nie grzesznik musi w sobie odnaleźć pragnienie przyjścia do Boga. To Bóg ma 

w sobie nieustanny przymus pójścia do grzesznika. Przymus Boga w poszukiwaniu 

grzesznika jest esencją tego tekstu.  

Pewien klucz daje nam też imię Zacheusza. Zacheusz znaczy „czysty”. A nawet 

czyściutki. Jego imię to zdrobnienie, spieszczenie słowa „czysty”. Widzimy, że będąc 

celnikiem, nie wypełnia znaczenia własnego imienia. Jest obok. A dla Żyda imię jest 

bardzo ważne, oznacza w dużej mierze jego tożsamość; to, kim ma być.  

Zacheusz ma być czysty. Tymczasem on jest nieczysty już przez sam fakt bycia 

celnikiem. 

MB: Jezus go nie potępia. 

Abp Grzegorz Ryś: To właśnie wielką miłość Jezusa wyzwoliła z nieczystego 

Zacheusza miłość, którą wyraził w odpowiedzi. Jego reakcja na to, jak został przez 

Jezusa potraktowany, zawiera słowo, od którego zaczęliśmy: „Panie, połowę majątku 

daję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, to oddaję w czwórnasób”. Nawrócenie 

arcycelnika polega na tym, że połowę fortuny rozdaje ubogim, a jeżeli kogoś 

skrzywdził, wynagradza mu poczwórnie. Nie chodzi o to, że on teraz już się poprawi, 



zrezygnuje ze złych czynów. Bogactwo, które zdobył grzesznymi sposobami, po 

doświadczeniu miłości Pana zamienia w narzędzia miłości i dobra. 

MB: Na koniec spotkania z Zacheuszem Jezus mówi: „Zbawienie weszło dzisiaj 

do tego domu, bo i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 

szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,8-10). 

Abp Grzegorz Ryś: Jezus mówi, że przyszedł szukać tego, co zginęło. To znaczy: 

inicjatywa ostatecznie jest po stronie Jezusa, a nie Zacheusza. Jezus jest tym, który 

doprowadził do tego spotkania.  

Przyszedł do Jerycha po to, żeby go zobaczyć na drzewie, iść do jego domu. 

Nawrócenie arcycelnika jest odpowiedzią na Jezusowe pragnienie spotkania, 

odnalezienia owcy. Łaska Boga jest zawsze pierwsza. Jest darmowa. A my często 

robimy z niej nagrodę za własne zaangażowanie. Gdyby łaska była nagrodą za coś, 

stałaby się tylko zapłatą. 

MB: Zacheusz na pewno wiedział, że swoim życiem na łaskę nie zasłużył. Syn 

marnotrawny w znanej przypowieści Jezusa mówi do ojca: „nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem”. Arcycelnik może miał w głowie myśl: „nie jestem 

godzien nazywać się synem Abrahama”. 

Abp Grzegorz Ryś: Wchodząc na drzewo, Zacheusz był skończonym draniem. 

Ale widzi, że jest akceptowany i kochany, dlatego chce żyć inaczej. I nie ma kłopotu z 

rezygnacją z pieniędzy. 

W jego wypowiedzi znajduje się zwrot „w czwórnasób”, czyli poczwórnie. Bez 

kontekstu Biblii tego nie wiemy, ale on w ten sposób przyznaje się, że był 

człowiekiem niemiłosiernym. 

MB: Na koniec spotkania z Zacheuszem Jezus mówi: „Zbawienie weszło dzisiaj 

do tego domu, bo i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 

szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,8-10). 

Abp Grzegorz Ryś: Jezus mówi, że przyszedł szukać tego, co zginęło. To znaczy: 

inicjatywa ostatecznie 

MB: Gdzie jest kontekst? 

Abp Grzegorz Ryś: Mamy tu odwołanie do Księgi Samuela. Prorok Natan 

opowiada królowi Dawidowi – który właśnie zabrał najpierw żonę, a potem życie 

swojemu słudze, Uriaszowi – historię o bogaczu i nędzarzu. Bogacz miał stada owiec, 

ale zabrał biedakowi, który koło niego mieszkał, jego ukochaną, jedyną owieczkę. 



Dawid komentuje, że ten człowiek dopuścił się czynu bez miłosierdzia i powinien za 

to zwrócić poczwórnie (2 Sm 12,1-6). 

Zacheusz ma więc świadomość, że jest człowiekiem bez miłosierdzia.                                        

W egzekwowaniu pieniędzy na rzecz Rzymian od swoich był nieludzki. Trochę jak 

bogacz z historii Natana, który kompletnie nie ma miłosierdzia dla ludzi żyjących 

obok niego, w biedzie, ledwo wiążących koniec z końcem. Tyle, że Prorok udaje się 

do Dawida, aby uświadomić mu, co zrobił. Jezus nie robi Zacheuszowi wyrzutów.  

MB: To dobry przykład tego, że da się dobrem zwyciężać zło. 

Abp Grzegorz Ryś: Tak, to jest metoda Jezusowa. 

MB: Po dwóch tysiącach lat my chrześcijanie wciąż nie mamy do niej zaufania. 

Kiedy spotkamy grzesznika i uznamy go za człowieka nieczystego – stosujemy kary i 

zakazy. Nie dopuszczamy go też do spotkania z Jezusem w sakramencie Eucharystii. 

Skąd nam się to bierze? 

Abp Grzegorz Ryś: Z tendencji pseudo pedagogicznych. Problem jest jednak 

głębszy. Żeby postępować tak, jak Jezus, musielibyśmy mieć w sobie jego przymus 

pójścia do grzesznika. Przekonanie, że jeśli ja, uczeń Chrystusa, chrześcijanin, nie idę 

do grzesznika, to nie wypełniam swojej tożsamości. Niestety, mam podejrzenie 

graniczące z pewnością, że tej właśnie postawy prawie w ogóle w Kościele nie mamy. 

Między innymi dlatego nerwowo reagujemy na papieża Franciszka.  

Nieustannie słyszę, że „Kościół dzisiejszy tak epatuje miłosierdziem, jakby 

zapomniał, że są konsekwencje ludzkich czynów”. Że „Bóg jest nie tylko miłosierny, 

ale też sprawiedliwy”. Mamy kalki, które narzucamy Bogu, bo chcemy czuć się 

bezpiecznie. 

MB: Poczucie bezpieczeństwa daje to, co jest przewidywalne. Policzymy sobie 

zasługi i grzechy, zrobimy bilans i jeśli saldo wyjdzie na plus, czujemy się pewni sądu 

ostatecznego. Czy Zacheusz gdzieś się potem jeszcze pojawia? Może w Tradycji? 

Abp Grzegorz Ryś: Zadałem sobie trud i poszukałem, czy Ewangelia Łukasza na 

pewno jest jedynym tekstem, który opowiada o Zacheuszu. Tak się zwykle uważa. 

Okazuje się , że nie! 

Jest tekst, który nazywa się Konstytucje Apostolskie. Toczy się dyskusja na temat 

daty jego powstania, ale prawdopodobnie był w IV w. Nie jest to więc tak daleko od 

czasów biblijnych. W tychże Konstytucjach Apostolskich jest ciąg dalszy historii 

Zacheusza. 



On się pojawia w trzech miejscach, dwa z nich są istotne. Drugie w kolejności jest 

takie, że Zacheusz towarzyszy Szymonowi Piotrowi, jest z nim w Cezarei 

Nadmorskiej; to jest opowiadanie apokryficzne. Piotr spotyka się z Szymonem 

Magiem i mają ze sobą pierwsze zwarcie. Drugie będzie później w Rzymie. Spór 

dotyczy między innymi pieniędzy w Kościele, bo Szymon stał się symbolem symonii 

– takiej umiejętności sprzedania wszystkiego, włącznie z łaską Bożą i Duchem 

Świętym. 

MB: Historię z Szymonem Magiem pamiętam z Dziejów Apostolskich. 

Abp Grzegorz Ryś: Niezwykłe jest to, że przy tamtym pojedynku Kościoła z 

chciwością i symonią jest właśnie Zacheusz. Jako ten, który został wyzwolony z 

chciwości, z pieniędzy. W trzecim tekście w Konstytucjach Zacheusz zostaje 

pierwszym biskupem Cezarei Nadmorskiej. 

MB: Pod koniec tego tekstu znajduje się rozdział dotyczący biskupów, których 

mieli mianować jeszcze apostołowie. Są tam poświadczeni pierwsi biskupi rzymscy. 

Wymieniona jest również Cezarea Nadmorska i jej trzej pierwsi biskupi. Dwaj są 

biblijni: właśnie Zacheusz i Korneliusz, rzymski oficer znany z X rozdziału Dziejów 

Apostolskich. Jest jeszcze kilka podań dotyczących Zacheusza, ale one są już dość 

egzotyczne. To znaczy: Zacheusz mógł przystać do Piotra, nawróconego apostoła, 

Piotr mógł w nim chyba zobaczyć możliwego biskupa. M<nie to pasuje do historii, 

którą znamy z Ewangelii Łukasza. 

Abp Grzegorz Ryś: W ten sposób życie Zacheusza spięła klamra. Miłość Jezusa, 

przymus obdarowania nią grzesznika przemienia arcycelnika w biskupa!  

Jest nadzieja nawet dla arcygrzeszników. 

MB: Tak jest! 


