
W Ewangelii możemy odnaleźć historię Zacheusza, który był poborcą podatków 
i czasem oszukiwał innych ludzi. Przeczytaj historię jego spotkania z Jezusem:

Zadośćuczynienie 
wynagrodzeniem Bogu i ludziom37
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Pan Jezus, nie zważając na grze-
chy Zacheusza, wszedł do jego domu. 
W  Jego obecności Zacheusz zrozumiał 
swoje postępowanie. Bardzo żałował za 
swoje grzechy i przyrzekł, że wynagrodzi 
wszystkim krzywdy, które wyrządził, a na-
wet podzieli się z biednymi połową swego 
majątku. W  ten sposób Zacheusz podzię-
kował Panu Jezusowi za Jego obecność 
i  za odpuszczenie grzechów i  zadość-
uczynił skrzywdzonym ludziom. 

[Jezus] wszedł do Jerycha i prze-
chodził przez miasto. A  pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, 
który był zwierzchnikiem celni-
ków i  był bardzo bogaty, chciał 
koniecznie zobaczyć Jezusa, któż 
to jest, ale sam nie mógł z  po-
wodu 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: „Zache-
uszu, zejdź prędko, albowiem 
dziś muszę się zatrzymać w two-

im domu”. Zszedł więc z pośpie-
chem i przyjął Go rozradowany. 
A  wszyscy, widząc to, szemrali: 
„Do grzesznika poszedł w gości-
nę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł 
do Pana: „Panie, oto połowę 
mego majątku daję ubogim, a je-
śli kogoś w czymś skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie”. Na to Je-
zus rzekł do niego: „Dziś zbawie-
nie stało się udziałem tego domu, 
gdyż i on jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowieczy przy-
szedł odszukać i  zbawić to, co 
zginęło”. 

(Łk 19,1-10)



89

Pan Jezus w sakramencie pokuty odpuszcza ci grzechy. Ty też możesz i powi-
nieneś zadośćuczynić Bogu i ludziom tak jak Zacheusz.

W zamian za zło, które po-
pełniliśmy, a  którego nie da się 
naprawić, można spełnić dobry 
uczynek.

      Zapamiętaj
Zadośćuczynienie 
jest wynagrodzeniem 
i naprawieniem krzywd 
wyrządzonych bliźniemu 
oraz odprawieniem pokuty 
zadanej przez kapłana.

   Zastanów się

•  Komu i co powinieneś 

wynagrodzić?

•  W jaki sposób  

zadośćuczynisz bliźnim?

Panie, oto poło-
wę mego mająt-
ku daję ubogim,  
a  jeśli kogoś 
w czymś skrzyw-
dziłem, zwracam 
poczwórnie.

(Łk 19,8)

Przepraszam Cię, Boże 
skrzywdzony w człowieku, 
przepraszam dziś wszystkich was. 
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.


