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Rozdział II : Święć się imię Twoje 

 

Jestem 

Naukę języków obcych zwykle zaczynamy od jednego z najważniejszych słów i 

jego odmiany (jeśli jest), od czasownik „być”. 
 

Podobnie jest w naszej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem: czasownik „być”                    

i jego odmiana (dla nas w języku polskim) odgrywają kluczową rolę. To jest też 

najważniejsze słowo w naszej refleksji w tej prośbie. 
 

Bóg Mojżeszowi odkrywa swoje imię (niektórzy twierdzą, że zakrywa) i mówi:  

„Ja Jestem, który Jestem” (Wj 3,14)
1
. 

 

Imię Boga jest tajemnicą, a zarazem niesie w sobie niezwykłe przesłanie. 

 

To „Jestem” jako imię Boga jest znakiem Jego wiecznego istnienia. 

„Jestem” Boga oznacza dla nas zapewnienie, że nigdy nie zostaniemy opuszczeni! 

 

Bo (…) Bóg obiecał przez proroka Izajasza: „Czyż może niewiasta zapomnieć o 

swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona 

zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!” (Iz 49,15). 

Naród wybrany doświadczał tego podczas swojej historii, która stała się historią 

zbawienia. Boże imię „Jestem” to sama obecność Boga. 
 

Następnie Bóg mówi do mnie: „Jesteś, bo ja ciebie stworzyłem z miłości”. Jestem 

dzięki Bogu (to stwierdzenie faktu stworzenia, jak i dziękczynienie w jednym!). 
 

 Kim jestem? 
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 „Objawiając swoje tajemnicze imię JAHWE (JHWH, <Ja Jestem Tym, Który Jest>, <Ja Jestem Tym, Który 

Jestem> lub <Ja Jestem, Który Jestem>, Bóg mówi kim jest i jakim imieniem należy Go wzywać. To imię Boże 
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uchyleniem się od ujawnienia imienia, i właśnie przez to wyraża ono najlepiej, kim jest Bóg, który nieskończenie 
przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub powiedzieć o Nim; jest On <Bogiem ukrytym> (Iz 45,15). Jego 
imię jest niewymowne (por. Sdz 13,18), a zarazem jest On Bogiem, który staje się bliski ludziom” (KKK 206). 



Święty Ireneusz mówi: „Chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka 

jest widzenie Boga”. Jestem chwałą Boga, jeśli tylko żyję w Bogu, bo poza Nim 

prawdziwego życia nie ma. Św. Ireneusz mówi o pełni życia, o życiu w całości 

odniesionym do Boga i do innych ludzi. 
 

Tylko dzięki temu, że Bóg powiedział do mnie: „Jesteś”, ja mogę powiedzieć o 

sobie „Jestem”. 

Bóg wzywa każdego po imieniu (por Iz 43,1; J 10,3). 

Imię każdego człowieka jest święte. Imię jest ikoną osoby. Domaga się 

szacunku ze względu na godność tego, który je nosi” (KKK 2158). 
 

Do wszystkich ludzi Bóg mówi: „Jesteście”. Jest to słowo, które oznacza wybranie, 

ale także słowo mające moc zgromadzenia ludu. Wybranie każdego z nas dokonało się 

w stworzeniu i w Jezusie Chrystusie. 
 

Bóg poprzez stworzenie wybiera nas wszystkich i chce nas dla siebie od stworzenia 

świata. Natomiast w Jezusie Chrystusie chce nas wszystkich zbawić, czyli uwolnić od 

grzechów i doprowadzić do pełni życia w Nim:  

„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci                             

i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 

przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku 

chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy 

odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego 

łaski” (Ef 1,4-7). 
 

Jesteśmy osłuchani z tymi słowami św. Pawła, ale wczytanie się w każde słowo i w 

całość tego fragmentu otwiera oszałamiającą przestrzeń. 

Jestem wybrany i ukochany przez Boga od stworzenia świata. I to dotyczy mnie                         

i każdego człowieka! 
 

Wybór przez Boga nie jest tylko i wyłącznie indywidualny, ponieważ Bóg 

następnie powołuje wspólnotę, naród, tych, którzy mają razem do Niego iść i 

świadczyć o Jego obecności w świecie. I dzięki temu świadectwu mają również 

gromadzić w jedno innych. 

Bóg wybiera lud i zawiera z nim przymierze, traktat. Staliśmy się Jego narodem i 

wspólnotą, zgromadzeniem, Kościołem, który idzie przez historię i świadczy, głosi i 

jest Bożą obecnością w świecie. 

Przymierza Starego testamentu (np. z Noem, Abrahamem, na górze Synaj) znalazły 

swoje dopełnienie i zwieńczenie w przymierzu Nowego Testamentu, w Jezusie 

Chrystusie: „Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić 



zawarłeś z nimi nowe przymierze przez Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela: 

przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać” 
2
.  

Celebrujemy to przymierze i obecność Boga w każdej Eucharystii. Trwanie tego 

przymierza do końca dni jest wyrażone w zakończeniu Ewangelii św. Mateusza, kiedy 

Jezus, odchodząc, mówi: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do 

skończenia świata” (Mt 28,20). 

„Oto Ja jestem z wami” – słowa te odnoszone są właśnie do Eucharystii, obecności 

Boga w Nowym Przymierzu, nowym traktacie, który jest Ofiarą i Ucztą. 

Boże „Jestem” w Jezusie Chrystusie jest cudownym znakiem bliskości Boga.  
 

Jezus jako Syn Boży i nasz brat doprowadził do bliskości między Bogiem 

i człowiekiem, sam stając się tą bliskością, wręcz fizyczną, dotykalną. 

Dotykamy i spożywamy ciało i krew Chrystusa. 

 

Tak więc Boże „Jestem” z pierwszych stron Starego Testamentu, z krzewu 

ognistego, rozbrzmiewa w ostatnich słowach Jezusa na ziemi: „A oto Ja Jestem z 

wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 

Kiedy to napisałem, widzę przed oczami tabernakulum z Rucianego – Nidy (ten 

motyw jest w wielu kościołach) w kształcie krzewu ognistego u wyrytymi słowami: 

„Jestem”. To artystyczne przedstawienie teologicznej intuicji łączności objawienia się 

Boga w ogniu na górze Synaj i objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie. 
 

Jezus wielokrotnie, czym naprawdę szokował na pewno słuchaczy, nawiązywał do 

Bożego imienia „Jestem” i odnosił je do siebie. 

Najwyraźniej możemy zobaczyć to w ósmym rozdziale Ewangelii św. Jana: 

 „Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach 

swoich” (J 8,24); 

 „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM                

i że Ja nic z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie ojciec nauczył” 

(J 8,28); 

 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: zanim Abraham stał się,                        

JA JESTEM” (J 8,58). 

To czas najostrzejszego sporo z Żydami. Zwłaszcza ta ostatnia wypowiedź Jezusa 

dotknęła ich do żywego i dlatego „porwali kamienie, aby je rzucić na Niego” (J 

8,59). 

Bóg mówi o sobie „Jestem”, mówi do każdego z nas „Jesteś” i mówi do całej naszej 

wspólnoty „Jesteście”, „Jesteście moim ludem”. 
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 Prefacja Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o tajemnicy pojednania 



Tę drogę od Bożego „Jestem” do „Jesteś” i „Jesteście” można streścić także od 

strony człowieka, od mojej strony. 

Bez powiedzenia do Boa: „Jesteś” nie mogę powiedzieć o sobie „Jestem”, tak samo 

bez potwierdzenia do Boga we wspólnocie Kościoła „jesteś” i do innych „Jesteście” 

nie mogę powiedzieć o sobie „Jestem”. Obecność Boga oraz życie moje i innych 

przenikają się i wpływają na siebie nieustannie. 
 

 Czytając Stary Testament można odkryć, że wyrażenie „Jego imię” w 

odniesieniu do Boga pojawia się zamiast niewypowiedzianego  imienia 

Bożego bądź słowa „Bóg”. 

 W Nowym Testamencie „Jego imię” to imię Jezusa i odnosi się do Jego 

boskości. 

W takim kontekście objawienia Bożego imienia, tak jak i objawienia imienia 

Jezusa, Emmanuela, który jest Bogiem z nami (por. Mt 1,23), można lepiej zrozumieć 

treść naszej prośby: „Święć się imię Twoje”. 

To Bóg sam otoczył chwałą swoje imię, to Bóg sam je uświęcił. Bóg nie potrzebuje 

od nas chwały. 

Bóg w Trójcy sam siebie otacza chwałą, co podkreśla Jezus w Modlitwie 

Arcykapłańskiej: „Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem 

dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz, Ty Ojcze, otocz Mnie u siebie tą 

chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim  świat powstał” (J 17,4-5). 
 

Dalej Jezus mówi o objawieniu Bożego imienia i miłości, czyli relacji, jaka się 

tworzy dzięki temu objawieniu: „Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, 

aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17,26). 

Połączenie objawienia imienia i miłości to odkrycie relacji, która zaczyna się 

tworzyć, kiedy Boga zaczynamy wzywać „po imieniu”; wówczas sami słyszymy i 

przyjmujemy Jego wezwanie nas po imieniu. 
 

Boże imię jest otoczone chwałą przez Jezusa, przez samego Boga, a dopełnieniem 

tej Bożej chwały jest Jego obecność w nas, w całym stworzeniu, co też ma stać się 

naszym odkryciem i troską w wierze. 
 

Ale w tej prośbie, jak i w kolejnych dwóch, jest także błaganie Boga, żeby 

zgromadził swój lud z rozproszenia, żeby zjednoczył to, co człowiek podzielił, żeby 

pojednał ludzi w sobie i między sobą, aby nie było już „swoich i obcych”: „Całe Ojcze 

nasz (…) przeniknięte jest przez tematykę zgromadzenia Izraela. (…) Egzegeci są w 

tym miejscu zgodni: w słowach tych nie tylko i nie przede wszystkim mowa jest o 

uświęceniu imienia Bożego przez Izrael. Na pierwszym planie znajduje się wręcz 

stwierdzenie:  

 Bóg sam powinien uświęcić swe imię,  



 tak samo jak powinien zaprowadzić swoje królestwo (prośba druga) 

oraz  

 przeprowadzić swój zbawczy plan (prośba trzecia). 

Bez odniesienia do Starego Testamentu nie da się zrozumieć pierwszej prośby 

modlitwy. U jej podstaw leży teologia Księgi Ezechiela. 
 

W Księdze Ezechiela nieustannie mówi się o świętym imieniu Bożym”
3
. 

To właśnie u proroka Ezechiela czytamy:  

„Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, 

zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan – 

wyrocznia Pana Boga – gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami” 

(Ez 36,23). 
 

 

Oczywiście stwierdzenie, że Bóg sam się troszczy o swoje imię, nie zwalnia nas z 

odpowiedzialności o Boże imię w świecie. 

Prosimy więc Boga, by ukazał świętość swojego imienia i dał nam odwagę, byśmy 

zwracali się do Niego i Go wielbili, adorowali i wychwalali. 

Tak więc również nasza postawa ma prowadzić do otoczenia chwałą Bożego 

imienia, do uznania przez ludzi imienia Bożego za święte. 

Możemy streścić te dwa elementy, korzystając z Drugiej Modlitwy 

Eucharystycznej, w której wypowiadamy słowa modlitwy: „Dziękujemy, że nas 

wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli”. 

Mamy więc adorację („stali przed Tobą”) i działanie („i Tobie służyli”), które rodzą 

się z dziękczynienia za wybranie. 

Nasze życie jest miejscem objawienia się chwały Bożej:  

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). 
 

Skoro to Bóg sam otacza chwałą swoje imię, uświęca swoje imię, to bronienie Jego 

imienia nie jest potrzebne Bogu, tylko nam. Bo jeśli znika Bóg, znika również 

właściwe rozumienie człowieka. 

Bronienie imienia nie może prowadzić do arogancji takiego przemawiania w 

imieniu Boga, że mówi się za Niego, bądź do działania, poprzez które pokazujemy, 

nawet nieświadomie, że wiemy lepiej od Boga, jak powinno być. 

Warto sobie stawiać pytanie:  

 „Czy nie powoduję, że imię Boże jest nieuznane czy nawet obrażane                        

w świecie?” 
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 Gerhard Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, przeł. E. Pieciul – Karmińska, W drodze, Poznań 

2012, s.109-110 



Słowa św. Cyryla Jerozolimskiego są nieustannym ostrzeżeniem: „Imię Boże jest 

święte z jego istoty bez względu na to, czy o tym mówimy, czy nie.  

Ponieważ jednak niektórzy grzesznicy mu bluźnią, jak napisane jest: <Z waszej 

winy poganie bluźnią imieniu Bożemu> (Rz 2,24; Iz 52,5), dlatego prosimy, aby się 

święciło wśród nas imię Boże;  

nie w tym sensie, żeby zaczęło stawać się święte, ale by dla nas stało się ono święte, 

a to w ten sposób, że sami się uświęcimy i będziemy czynić to, co jest święte”
4
. 

 

Tym, co pomaga w odkrywaniu świętości Boga i naszej właściwej postawy wobec 

Niego jest adoracja, trwanie przed Bożym „Jestem” w Najświętszym 

Sakramencie.: 

„Obecność Jezusa w tabernakulum powinna stanowić jakby biegun przyciągania dla 

coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych, zdolnych przez długi czas słuchać 

Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego serca”
5
. Adoracja to uwielbienie Boga. 

 

W adoracji odkrywamy, że Bóg mówi o sobie, że jest przy nas i nas wyzwala:  

„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” 

(Wj 20,2; por. Pwt 5,6). 

Wyzwala nas i obdarza nowym sercem i nowym duchem (por. Ez 36,26), co 

prowadzi do odkrycia, że jesteśmy mieszkaniem Trójcy, która w nas i poprzez nas 

działa                              w świecie. 

Dzięki adoracji odwracamy się od siebie i zwracamy się ku Bogu, do którego 

wołamy: Abba. 

 

 

Krzysztof Popławski OP 

 

 

Przypowieść o początku wszystkiego 

 

Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się pomodlić: jeden był faryzeuszem, a drugi 

celnikiem. Faryzeusz stojąc tak się modlił: <Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki, jak 

inni ludzie: złodzieje, krzywdziciele, cudzołożnicy, albo jak ten oto celnik. Poszczę 

dwa razy w tygodniu, daję dziesięciny ze wszystkiego, co nabywam>. A celnik stanął 

z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść do nieba, ale bił się w piersi mówiąc: <Boże 

bądź miłościw mnie grzesznemu>. Powiadam wam: Ten odszedł do domu bardziej 

usprawiedliwiony niż tamten.  (Łk 18,10-14) 
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5
 Mane Nobiscum Domine. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II na Rok Eucharystii, 16 



Kontekst 

 

Faryzeusze to ruch religijny o długiej tradycji – w czasach Jezusa istniał już od 

dwustu lat. Jego misją była obrona prawdziwej wiary przed rozmyciem i osłabieniem. 

W przeciwieństwie do kapłanów, którzy wszyscy pochodzili z jednego rodu i po 

prostu dziedziczyli swój zawód, a służba w świątyni była dla nich źródłem dochodów, 

przynależność do faryzeuszy wymagała indywidualnej decyzji i nie dawała żadnych 

bezpośrednich przywilejów – każdy z nich musiał utrzymywać się z własnej pracy. 

Byli wśród nich kupcy, rolnicy, kowale, pasterze czy cieśle. Pochodzili z różnych 

warstw społecznych. Jako ochotnicy, którzy dobrowolnie brali na siebie rolę 

świadków prawdziwej wiary, żyjąc wśród innych ludzi, pokazywali, że można 

gorliwie wypełniać wolę Bożą, tak jak ją rozumieli ówcześni Żydzi. 

Można ich zatem porównać do trzeciego zakonu, czyli ludzi świeckich, którzy nie 

rezygnują ze swojego życia rodzinnego czy zawodowego, ale chcą zarazem iść 

trudniejszą drogą, zgodną z dodatkowymi zasadami, które na siebie nakładają. 

 

 
ponieważ nosili oni na czole i na ramieniu przymocowane rzemieniami filakterie, 

czyli małe skórzane pudełeczka z treścią najważniejszych przykazań. 

Zwykli Żydzi zakładali filakterie tylko do modlitwy, faryzeusze nosili je podobno 

zawsze. Wyróżniali się także skromnymi strojami bez ozdób.  

Przykładali wielką wagę do czystości rytualnej, dlatego przestrzegali bardzo 

rozbudowanych przepisów dotyczących obmyć. Bardzo skrupulatnie zachowywali 

wszystkie nakazy związane z szabatem, narzucali sobie dodatkowe posty i składali 

wiele nieobowiązkowych ofiar pieniężnych. 

Nie było ich dużo, ale stanowili grupę wyrazistą i wpływową – szacuje się, że w 

liczącej około miliona osób społeczności żydowskiej żyjącej wówczas w Palestynie 

faryzeuszy było około sześciu tysięcy. Generalnie odgrywali pozytywną rolę. 

 

Aby zrozumieć, kim był celnik w czasach Jezusa, trzeba znać stosowany wówczas 

sposób zbierania podatków. Nie istniały urzędy skarbowe, nikt nie składał co roku 

zeznań podatkowych z osiągniętych dochodów. 

O ile jednak członków trzeciego zakonu 

nie da się łatwo rozpoznać i pełnią oni 

swoją misję bardzo dyskretnie, o tyle 

faryzeusze byli bardzo widoczni i każdy 

mógł się łatwo zorientować, że ma z nimi 

do czynienia, 



Władze państwowe musiały jakoś w tym chaosie zbierać pieniądze na armię, 

budowę dróg czy funkcjonowanie władz centralnych. Narzędziem do tego były 

między innymi spisy mieszkańców (właśnie jeden z takich spisów stał się powodem 

przyjścia Józefa i Maryi do Betlejem, gdzie urodził się Jezus). 

Ale każdy spis był ogromnym przedsięwzięciem: można było je organizować 

najwyżej co kilkanaście lat, dane z konieczności nie mogły być bardzo aktualne, a 

spisywano zapewne przede wszystkim posiadaczy majątków ziemskich, bo w tym 

wypadku  najłatwiej było to powiązać z ustalaniem wysokości podatku. Duża grupa 

zwykłej ludności pozostawała w znacznym stopniu poza systemem. 

Dlatego wymyślono uproszczony, ale bardzo skuteczny sposób zbierania podatków. 

Posiadając ogólne wyobrażenie o możliwościach finansowych danej prowincji, 

Rzymianie szukali jednego lub kilku bogaczy, którzy byli w stanie z własnej kieszeni 

zapłacić wyznaczony podatek, a potem przerzucali na nich ściągnięcie tej kwoty od 

mieszkańców. 

Był to zwykle doskonały interes dla obu stron. Władze państwowe szybko 

uzyskiwały cały podatek, a kredytujący bogacze otrzymywali oficjalne wsparcie 

państwa w zbieraniu opłat od ludności. Musieli wprawdzie sami zaangażować swoich 

ludzi do egzekwowania należności, ale władze nie sprawdzały, ile dokładnie zbierają. 

Każdy wiedział, że jest to znacznie więcej, niż wcześniej musieli zapłacić 

Rzymianom. W ten sposób powstała niejedna wielka fortuna. Pośrednictwo w 

zbieraniu podatków mogło być bardzo dochodowe, chociaż wymagało oczywiście 

bezwzględności. 
 

W całym kraju działali celnicy, czyli prywatni poborcy podatkowi, których 

zadaniem było wyciśnięcie dla swego pracodawcy maksimum opłat. 

Stawki były w znacznym stopniu uznaniowe, co prowadziło do częstych nadużyć                        

i rodziło poczucie krzywdy. Każdy kontakt z celnikiem kojarzył się z przykrością                          

i zagrożeniem. 

Możemy się też domyślać, że zawód ten nie przyciągał ludzi miłych i przyjaznych, 

a szerokie uprawnienia szybko prowadziły do deprawacji. Dodatkowym powodem 

niechęci względem celników był fakt, że zbierali oni pieniądze dla Rzymian, czyli 

okupantów. 

 

Refleksja 

 

Nie potrafimy już dzisiaj odpowiednio odczytać tej przypowieści. Gdy słyszymy 

porównanie faryzeusza i celnika, to od razu wiemy, kto się okaże tym złym. 

Pamiętamy, że Jezus chętnie rozmawiał z celnikami, a nawet jednego z nich powołał 

do grona apostołów. 



Natomiast od tak dawna mamy wdrukowany obraz fałszywego, obłudnego 

faryzeusza, że już nie umiemy postawić się na miejscu słuchaczy, którzy z pewnością 

byli tym opowiadaniem zaszokowani. 
 

Dlatego nie myślmy w tym przypadku o faryzeuszu, ale może o … księdzu? 

Chociaż obraz księdza często nie jest tak pozytywny, jak obraz faryzeusza w 

tamtych czasach, wszyscy znamy przecież wielu beznadziejnych księży
6
 … 

 

 Więc może profesor teologii? 

Nie są zbyt liczni, jesteśmy skłonni zakładać ich wiedzę i mądrość, a być może 

także pobożność – ostatecznie człowiek będący tak blisko Bożych spraw musi również 

praktykować w swym życiu, to co zna i głosi. Pewnym problemem pozostaje to, że 

mało kto zna jakiegokolwiek profesora teologii, a faryzeuszów było jednak 

dostatecznie dużo, żeby każdy Żyd z Palestyny znał osobiście przynajmniej kilku. Ale 

ta postać zapewne wystarczy dla naszych potrzeb. 

 A kim mógłby być dzisiaj drugi bohater przypowieści? Może gangsterem 

wymuszającym haracze od restauratorów? 

Jednak przy całej niechęci, jaką ówcześni Żydzi mieli względem celników, to 

wykonywali oni jednak pracę legalną, choć haniebną. 

 Więc może handlarz dopalaczami albo właściciel agencji towarzyskiej? 

Zarabia niby legalnie, pewnie nawet płaci jakieś podatki, ale jednak wszyscy 

wiemy, że w wykonywaniu tego zawodu nie ma absolutnie żadnego powodu do dumy. 
 

 

Przy całej świadomości ryzyka pewnych uproszczeń związanych z taką aktualizacją 

przyjmijmy, że  

do kościoła wchodzą profesor teologii i właściciel agencji towarzyskiej. 

 

Mamy możliwość usłyszenia ich modlitwy. 

Niektórzy twierdzą, że za czasów Jezusa modlono się na głos, więc usłyszenie 

czyichś słów wypowiadanych do Boga nie było niczym nadzwyczajnym. 

 

Profesor nie widzi zresztą powodów, aby kryć się ze swoją przemową – 

ostatecznie chce świecić przykładem dla innych, aby mogli go naśladować. Staje w 

widocznym miejscu i zaczyna wyliczać swoje zasługi. Okazuje się prawdziwym 

wcieleniem gorliwości, dzięki której nie tylko skrupulatnie wypełnia wszystkie 

nakazy, ale je z wielkim zapasem przekracza.  
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 Chociaż religijne prawo żydowskie zobowiązywało do postu w trakcie 

święta pojednania (Jom Kippur), nasz profesor pości dwa dni w tygodniu, w 

każdy poniedziałek i czwartek. 

 Chociaż prawo mówi o składaniu ofiary w wysokości jednej dziesiątek 

dochodów z uprawy ziemi i hodowli, profesor dobrowolnie składa ofiarę z 

każdej kupowanej przez siebie rzeczy. 

Teoretycznie każda kupowana żywność powinna już mieć opłaconą dziesięcinę 

przez sprzedawcę, dla którego jest to dochód z uprawy, ale profesor tak bardzo dba o 

przestrzeganie woli Bożej, że chce na wszelki wypadek zapłacić sam wszystko jeszcze 

raz, byle tylko nie naruszyć przepisów prawa. 

Nie mamy żadnego powodu z niego kpić ani myśleć o nim pobłażliwie. Nas 

teoretycznie obowiązuje post prawie w każdy piątek, a mamy z tym często duży 

problem. 

Profesor rzeczywiście, z własnej chęci, pości dwa razy w tygodniu, chociaż nie 

zmusza go do tego żaden przepis. 

Wyobraźmy sobie jednak, że mamy od każdego zakupu zapłacić 10% 

dobrowolnego podatku. Kupujemy w Biedronce zapasy jedzenia na cały tydzień, 

płacimy 150 zł i zupełnie dobrowolnie dajemy 15 zł na ofiarę. W ciągu roku urasta to 

naprawdę poważnych kwot. 

Oczywiście nie zastępuje to żadnych podatków państwowych i religijnych, tamte 

też płacimy, ale ekstra dopłacamy te 10% od wszystkiego co kupujemy. 

Nikt nas do tego nie zobowiązuje i nikt tego nie sprawdza, robimy to wyłącznie z 

własnej chęci, w przekonaniu, że w ten sposób służymy Bożej sprawie. 

Wszystkie tego typu ofiary są przeznaczone na pomoc dla ubogich. Z pewnością 

wielu biednych ludzi dzięki faryzeuszom otrzymywało realną pomoc. 

Ale najważniejsze jest jeszcze coś innego – nasz profesor przede wszystkim z 

autentycznym zapałem poświęca swój czas na studiowanie Pisma Świętego i chętnie 

objaśnia je wszystkim zainteresowanym (tutaj zresztą ujawnia się jedna z istotnych 

różnic pomiędzy profesorem teologii, dla którego studiowanie Biblii jest po prostu 

zawodem, a faryzeuszem, który utrzymywał się ze swojej pracy i teologię uprawiał po 

godzinach, przeznaczając na to często każdą wolną chwilę). 

Dzięki wytrwałym, wieloletnim studiom nasz profesor zdobył rzeczywistą, głęboką 

wiedzę, jest faktycznym autorytetem. 
 

W tym kontekście widzimy, że naprawdę słuchacze Jezusa musieli być ogromnie 

zdziwieni, skoro Bogu bardziej podoba się właściciel agencji towarzyskiej, człowiek 

generalnie nieciekawy, odległy od wzoru, jaki moglibyśmy dać dzieciom do 

naśladowania. 

Aby zrozumieć powody tej zadziwiającej decyzji Boga musimy wsłuchać się w 

treść modlitw obu mężczyzn. 



Profesor wygłasza dziękczynienie, ale mówi tylko o tym, co on sam zrobił dla 

Boga. Ma tyle wspaniałych zasług, ewidentnie zapracował sobie na Boże uznanie. Jest 

bardzo dumny, że nie jest podobny do złych, grzesznych ludzi. Uważa siebie za 

lepszego, pogardza „ciemnym ludem”. 

Przypominają nam się tutaj słowa pewnego faryzeusza zapisane w Ewangelii św. 

Jana: „Ten tłum, który nie zna Prawa, niech będzie przeklęty” (J 7,49). 
 

Natomiast właściciel agencji towarzyskiej mówi tylko o swoim grzechu i prosi 

o miłosierdzie. Co ciekawe, nie słyszymy, że chce on zerwać ze swoim 

dotychczasowym życiem.  

To nie jest sytuacja jakiegoś spektakularnego nawrócenia. To nie jest przypadek 

celnika Zacheusza, opisanego w następnym rozdziale tej samej Ewangelii, który pod 

wpływem spotkania z Jezusem zaraz oddaje połowę majątku ubogim, a każdemu 

pokrzywdzonemu zwraca poczwórną wysokość niesłusznie pobranych podatków (por. 

Łk 19,1-8). Nasz bohater niestety nie jest aż tak wyrywny. 
 

O ile łatwiej byłoby nam go polubić i zrozumieć decyzję Boga, gdybyśmy zobaczyli 

tutaj jakiś wielki przełom życiowy. Ale musimy pozostać z tekstem, która o niczym 

takim nie wspomina. 

Grzesznik pozostaje w swoich codziennych uwarunkowaniach, wyjdzie ze świątyni 

i zapewne wróci do zwykłego życia. Ostatecznie, co miałby robić? Z czego żyć? Nie 

jest łatwo tak nagle zmienić swoje życie. 

O Zacheuszu wiemy, że był bardzo bogaty. Odłożył tyle, że nawet jego hojne gesty 

nie zostawiają go bez pieniędzy. Nie wiemy, czy nasz bohater ma aż taki komfort. 

Być może żyje dość dostatnio, ale ma rodzinę na utrzymaniu, spłaca jakiś kredyt, 

nic innego nie potrafi robić, nie jest w stanie natychmiast znaleźć nowego sposobu 

zarabiania. 

Bóg jednak docenia jego postawę pokory i uznania grzechu.  

To dla Boga najważniejsze. 

 Nie zaimponujemy Mu długą listą naszych dobrych uczynków.  

 Zbawienia nie można kupić ani wylicytować.  

 Zbawienie jest łaską, którą otrzymujemy bez żadnej naszej zasługi. 

Bóg chce tylko, żebyśmy się na tę łaskę otworzyli. 

 

Przypowieść o faryzeuszu i celniku uczy nas, że większe otwarcie na łaskę to 

pokorne uznanie grzechu, a nie gorliwa pobożność, podszyta dumą i poczuciem 

wyższości. 

W pokornym sercu Bóg być może znajdzie z czasem przestrzeń nawrócenia, 

ale takiej przestrzeni nie ma w człowieku, który jest z siebie bardzo zadowolony, 

bo przestrzega wszystkich przykazań. 
 



Wspaniale zrozumiał to Jan Tauler, czternastowieczny dominikanin ze Strasburga. 

W jednym z kazań powiedział, że Bóg, stwarzając świat, dysponował tylko nicością, 

wszystko stworzył z niczego. Tak samo w naszym sercu wielkie dzieła Boże mogą się 

dokonywać tylko, gdy najpierw uznamy przed Bogiem naszą całkowitą nicość. Bóg do 

swojego działania nie potrzebuje niczego poza nicością. Tylko nicość jest w stanie 

przyjąć działanie Boga. 

Tak właśnie mówi celnik: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. 

Nie powołuje się na żadne zasługi, nie ma żadnych argumentów, wyznaje tylko 

swoją słabość. Właśnie ta postawa zyskuje Bożą akceptację. 

 

Święty Paweł w swoich listach wielokrotnie przypomina nam tę podstawową 

prawdę wyrażoną w przypowieści o faryzeuszu i celniku: zbawienie jest zawsze łaską 

kochającego Boga, nie da się na to zapracować żadnymi, nawet najbardziej pobożnymi 

uczynkami. 

Oczywiście od ludzi wierzących można i trzeba domagać się życia zgodnego z 

wyznawaną wiarą, ale ostatecznie to nie nasze czyny dają nam jedność z Bogiem: 

„Łaską bowiem jesteście zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z waszej zasługi, 

lecz z daru Bożego, Nie z uczynków, aby się nikt nie przechwalał” (Ef 2,8-9). 

 

Jeśli szukamy sposobu, aby imię Boga było uświęcone, jak o to prosimy w 

pierwszym wezwaniu Ojcze nasz, to warto zacząć od doświadczenia nicości w 

nas samych. 

Właśnie tak zaczyna się wielkie dzieło przemiany świata.  

 

Cud nawrócenia człowieka jest tym, co daje światu znać, że Bóg jest i działa, a Jego 

imię jest faktycznie święte i godne czci. 

 

Dariusz Kubuj 

 

 

 

 

 

 

 


