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Boga nie można mieć tylko na ustach. Jeśli nie ma się Boga w sercu, wówczas przez usta 

wychodzą zdania dalekie od prawdziwej, wysłuchanej modlitwy. Kiedy Bóg wysłuchuje 

naszej modlitwy? Św. Jakub stwierdza bez ogródek: „modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się 

źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz” (Jk 4,3). Można powiedzieć, że 

taka właśnie była modlitwa faryzeusza – modlił się źle, dlatego nie został usprawiedliwiony, 

wysłuchany. 

Modlitwa pokornego przeniknie obłoki (Syr 35,17). Wiele tekstów biblijnych wskazuje na 

upodobanie Boga w pokorze człowieka. Pokora wymaga uznania, że jest się Bogu poddanym, 

od Niego zależnym. Tak trudno czasami człowiekowi o taką postawę, gdyż ona dotyczy 

serca, tego co w nas najtajniejsze. Jeśli Boga ma się tylko na ustach, a sercem jest się daleko – 

nie może z wnętrza wypłynąć modlitwa podobająca się Bogu. 

„Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie” (Dn 3,39). 

Doświadczył tego św. Paweł, gdy w więzieniu opuszczony przez towarzyszy i umęczony 

troskami o Kościół, wyznaje: „Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie…” (2 Tm 4,17). Jego 

pokorne trwanie w Bogu zaowocowało pokojem duszy i poczuciem obecności Boga. 

Bóg wysłuchuje uniżonych, bo tacy nie mają Boga tylko na ustach. Modlitwa faryzeusza nie 

została wysłuchana, gdyż ten mówił o swoich zasługach, jako o kimś zasługującym na 

pochwałę. Sam jej sobie więc udzielił. Ponadto w oryginale greckim zastosowane jest słowo, 

które wskazuje, że nie tyle modlił się w duszy, ile do siebie. Po prostu wpatrzony był w 

siebie, nie w Boga. Czy aby na pewno taka postawa nas nie dotyczy? Można przypuszczać, że 

wielu czytających tę przypowieść nie widzi w sobie takiego podejścia do modlitwy. Jadnak 

warto się zastanowić, czy poczucie zadowolenia z własnej modlitwy, z wypełnienia 

narzuconego sobie obowiązku odmówienia jakichś modlitw nie stwarza faryzejskiego 

uspokojenia i oczekiwania na zamierzony efekt? Chcemy widzieć owoce naszej modlitwy, 

wszak o konkretne sprawy się modlimy. Jednak, co myślimy w głębi naszej duszy o innych, o 

ludziach nie modlących się lub trwoniących swe życie w różnych odmianach ziemskich 

przyjemności? Trzeba głęboko zastanowić się nad tym, albowiem faryzejskie postawy wcale 

nie muszą być od nas odległe. 

Celnik mówił głośno. Dla Żyda modlitwa musiała być wypowiadana głośno, aby była 

prawdziwa. Nie okazywał swej uniżoności i niegodności ostentacyjnie – stał z daleka. 

Uznanie własnej grzeszności pozwala nam przyjmować siebie w prawdzie, z tego właśnie 

rodzi się pokora. „Kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18,14). Ta obietnica nie musi się 

spełnić tu na ziemi, jak zresztą także nasze modlitwy. My, ludzie ochrzczeni, należymy już w 

pewien sposób do wieczności, do nieba. Tam czeka nas ostateczne spełnienie się w Bogu 

jedynym. Czy twoja modlitwa kierowana jest do Boga, czy do ciebie samego? Czy twoja 

modlitwa zawiera nadzieję wieczności? Czy godzisz się na to, że twoja modlitwa może być 

inaczej wysłuchana niż tego oczekujesz? Tego dziś Jezus chce nas nauczyć, opowiadając tę 

przypowieść – abyśmy starali się wzrastać w uniżeniu i pokorze, a odejdziemy z tej ziemi 

usprawiedliwieni. Taką dziś otrzymujemy obietnicę.  

 


