
TEMAT 32: STARAMY SIĘ BYĆ LEPSI 

W Wielkim Poście nie tylko wspominamy wszystko, co Pan Jezus dla nas wycierpiał. 

W Wielkim Poście uczymy się bardziej Go kochać. Zastanawiamy się często, czy Pan Jezus jest z nas 

zadowolony. Dla Niego chcemy się nawrócić, to znaczy zmienić się na lepsze. 

Co oznacza nawrócenie się? Będziecie to wiedzieć, gdy opowiem wam o człowieku, który się 

nawrócił. 

Historia Zacheusza (Łk 19,1-9) 
Zacheusz był bardzo bogaty. Miał wszystko, czego pragnął – piękny dom, a w nim dużo bogactw   

 i złota. Brakowało mu tylko jednego – dobroci. Zacheusz był złym człowiekiem. Krzywdził i wyzyskiwał 

innych. 

Pewnego dnia przez miasto, w którym mieszkał, miał przechodzić Pan Jezus. Zacheusz dużo o Nim 

słyszał. Postanowił, że koniecznie musi Go zobaczyć. Wyszedł więc na drogę. Nic jednak nie widział, bo 

był bardzo niski. Ale wpadł na świetny pomysł: „Wejdę na drzewo. Tu mnie nikt nie zobaczy, za to ja 

będę widział wszystkich”. Wszedł więc na sykomorę. Stało się jednak coś nieoczekiwanego. 

Gdy Pan Jezus przechodził obok, nagle zatrzymał się i powiedział: 

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś chcę się zatrzymać w twoim domu”. 

Zacheusz oniemiał, taki był zawstydzony. „Jak to – pomyślał – Pan Jezus chce przyjść do mnie w 

gościnę?” Zszedł szybko na dół i przyjął Pana Jezusa z radością. 

Gdy siedział wraz z Nim przy stole, czuł się szczęśliwy. „Jak dobrze byłoby zawsze być blisko Jezusa” – 

pomyślał. Wiedział jednak, że aby tak się stało, najpierw musi coś zmienić w swoim życiu. I postanowił 

zmienić odtąd swoje życie, naprawiając wszystkie wyrządzone ludziom przykrości i krzywdy. Zwrócił 

się do Pana Jezusa i powiedział: „Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim. A kogo 

skrzywdziłem, to poczwórnie go wynagradzam”. Pan Jezus bardzo się ucieszył taką postawą 

Zacheusza. Zapewnił go, że Bóg Ojciec przebacza mu złe czyny i że od tej chwili Zacheusz jest Jego 

przyjacielem. Zacheusz zmienił swoje życie – nawrócił się. Był teraz szczęśliwy i radosny. 

Odpowiedz: 

– Jak miał na imię człowiek z opowiadania? 

– Jakim człowiekiem był Zacheusz? 

– Co zrobił, żeby zobaczyć Pana Jezusa? 

– Co Pan Jezus powiedział do Zacheusza? 

– Co Zacheusz postanowił zrobić, żeby być blisko Niego? 

– Co to znaczy, że Zacheusz się nawrócił? 

 

 Zastanów się: 

– Dlaczego Zacheusz postanowił się zmienić? 

   (chciał być blisko Pana Jezusa) 

– Co możecie zrobić przez czas Wielkiego Postu, żeby się zmienić na lepsze? 

– W czym możecie się poprawić? 

 

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda drzewo, na które wspiął się Zacheusz ( sykomora), obejrzyj: 

www.youtube.com/watch?v=bmdqavMqPx0 

 


