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    XXX niedziela zwykła  
                           

Mt 22, 34 - 40     29 października  2017 
 

(34) Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali 

się razem, (35) a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na 

próbę: (36) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?  

(37) On mu odpowiedział:  

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą i całym swoim umysłem. 

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.  

(39) Drugie podobne jest do niego:  

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

(40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Leon Wielki 
 

Miłość Boga i miłość świata 
 

 

Istnieje dwojaka miłość, z której wypływają akty woli, różne tak w istocie, jak w swym 

początku. Rozumna bowiem dusza, nie mogąc obyć się bez miłości, kocha albo Boga, albo 

świat. Jeśli Boga miłuje, każda rzecz jest dla niej przydatna, jeśli zaś świat miłuje, na 

wszystkim będzie stratna. Dlatego do wiecznych dóbr należy przylgnąć całym sercem i nie 

dać się od nich oderwać, doczesnymi natomiast posługiwać się tylko przelotnie, tak by nam, 

przechodniom na tej ziemi spieszącym z powrotem do ojczyzny, wszystko, cokolwiek 

pomyślnego z rzeczy świata nawinie się po drodze, było posiłkiem w podróży, a nie 

przynętą do dłuższego tutaj pobytu.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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W tym duchu błogosławiony Apostoł zwraca się do nas ze słowami: „Czas jest krótki, 

nic innego nie zostaje, tylko żeby ci, co żony mają, byli jakoby nie mieli; a ci, co płaczą, 

płakali; a ci, co się weselą, jakoby się nie weselili; a ci, co kupują, jakoby nie posiadali; 

a ci, co używają tego świata, jakoby nie używali, bo przemija postać tego świata”                 

(1 Kor 7, 29–31).  

 

Ale wyzwolić się od wszystkiego, co taki urok wywiera na nas swoim pięknem, swoim 

bogactwem i swoją rozmaitością, można tylko wtedy, gdy w pięknie świata kocha się jego 

Stwórcę, a nie stworzenie. Ze słów Jego: „Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze 

wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej, i ze wszystkiej myśli swojej” (Mt 

22, 37) widać, że On bynajmniej nie chce, abyśmy węzeł naszej z Nim miłości rozluźnili dla 

czegokolwiek innego.  

 

Jeśli zatem z tym przykazaniem łączy obowiązek miłości bliźniego, to każe nam 

naśladować swą dobroć, a więc miłować, co On miłuje, i czynić, co On czyni. Aczkolwiek 

jesteśmy tylko „rolą Bożą i budową Bożą” (1 Kor 3, 9), i „ani ten, co sadzi, nie jest 

czymś, ani ten, co podlewa, ale Bóg, który daje wzrost” (1 Kor 3, 7), to jednak wymaga 

On od nas współdziałania ze sobą we wszystkim. My mamy być zawiadowcami Jego 

darów. Wykonywanie Jego woli to nasz obowiązek, skoro nosimy Jego obraz w sobie. 

 

Dlatego i w modlitwie Pańskiej wymawiamy te prześwięte prośby: „Przyjdź królestwo 

Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi” (Mt 6, 10). Czego się w nich 

domagamy? Oto, aby Bóg poddał sobie jeszcze nie poddanych i – jak w niebie aniołów, tak 

i na ziemi ludzi – uczynił sługami swojej woli. Prosząc, kochamy Boga, kochamy                           

i bliźniego. Skoro pragniemy, aby poddani służyli Panu, a Pan rozkazywał, to miłość nasza 

nie jest rozbieżna, jeno skupia się w jednym ognisku. 

 

Miłość taka jest wolna od przyziemnych przywiązań, ugruntowuje się i rośnie przez 

nawyk wykonywania dobrych uczynków. Człowiekowi bowiem niezbędne jest w sumieniu 

poczucie zadowolenia z tego, że postępuje szlachetnie, potrzebna jest ochota do czynienia 

nadal tego, co będąc wykonywane, przynosiłoby mu znowu radość.  

 

Dlatego to wciągamy się w posty, mnożymy wspomaganie bliźnich, przestrzegamy 

sprawiedliwości, więcej się modlimy. W ten sposób to, za czym tęsknią poszczególne 

jednostki, staje się życzeniem wszystkich pospołu. Cierpliwość urabia się wśród trudów, 

łagodność gasi gniewy, życzliwość rozbraja zawistne duchy. Szczodrobliwość usuwa 

skąpstwo, a przygniatające brzemię bogactw zamienia w narzędzie cnót. 
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   św.  Augustyn 
 

Bo u Ciebie jest źródło życia 
 

Cokolwiek Bóg tobie obiecał, nie znaczy nic bez Niego samego. Nie zaspokoiłby mnie 

zaiste Bóg, jeśliby mi nie obiecał siebie samego.  

Czym jest cała ziemia, czym jest całe morze, czym jest całe niebo, czym są wszystkie 

gwiazdy, czym słońce, czym zastępy aniołów?  

Pragnę Twórcy ich wszystkich, Jego samego łaknę! Do Niego mówię: „Bo u Ciebie jest 

źródło życia” (Ps 36[35], 10), a On mi na to odpowiada: „Ja jestem chlebem żywym, 

który z nieba zstąpił” (J 6, 41). Niech łaknę, niech pragnę w czasie pielgrzymowania 

mojego, bylebym tylko nasycił się Twoją obecnością!  

Uśmiecha się do mnie świat mnogością rzeczy pięknych, potężnych, różnorodnych. 

Daleko bardziej piękny jest jednak Ten, który je uczynił, potężniejszy i wspanialszy, który 

je stworzył, słodszy jest Ten, który je (człowiekowi) darował. „Nasycę się, gdy okaże się 

Twoja chwała” (Ps 17[16], 15).  

Jeśli jest już w was wiara, która dopełnia się przez miłość, należycie do wybranych, 

powołanych, usprawiedliwionych! Niech więc ona w was wzrasta. Wiara bowiem, która 

działa przez miłość, nie może istnieć bez nadziei. Gdy zaś dojdziesz, czy będzie tam wiara? 

Zapytają nas: Wierzysz? Zaiste, nie! Ujrzymy Go, będziemy Go oglądać! 

 

Dwa najważniejsze przykazania                                                
- Roman Brandstaetter "Jezus z Nazaretu" 

W tłumie znajdował się pewien pobożny faryzeusz imieniem Jiszmael ben Elisza, 

mąż wielce cnotliwy i uczony badacz Pisma i znawca jego kodeksów prawnych. 

Faryzeusz ów, przysłuchując się nader uważnie rozmowie Rabbiego z saducejskimi 

kapłanami, przyznał w duchu słuszność odpowiedziom Męża — do owej pory należał 

do tych, którzy z dużym niedowierzaniem odnosili się do Jego nauk — i uradował się 

z powodu mądrej odprawy, jakiej udzielił On saduceuszom i drwiącemu kapłanowi.  

 

Jezus wzbudził w nim zaufanie, a było ono tym bardziej znamienne, że wywołały 

je nie cuda rozmnożenia i obfitości, zdziałane przez Rabbiego, nie cudowne 

uzdrowienia, nie wskrzeszenia umarłych, lecz słowa, zwyczajne słowa, wychodzące z 

Jego ust. Zastanawiał się, czy słuszne jest uczucie, które wzbudził w swoim sercu ku 

temu Mężowi, a ponieważ zwykł zawsze dawać niepewności pierwszeństwo przed 

pewnością, postanowił wystawić Rabbiego na próbę, umocnić się w słuszności 

swojego spostrzeżenia i dopiero wtedy utwierdzić je w sobie.  
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To pomyślawszy, przemówił do Rabbiego tymi słowami:  

— O przykazaniach Pańskich moglibyśmy rozprawiać cały dzień i całą noc, i 

znowu dzień, i znowu noc, i tak w koło, po nieskończone odejścia i powroty dni i 

nocy, i jeszcze nie zdołalibyśmy wyczerpać tematu. Przykazania są drogami 

prowadzącymi do Boga i dlatego, aby dojść do Pana, trzeba iść wszystkimi drogami 

równocześnie, a nie wolno wybierać sobie drogi bardziej wygodnej, natomiast omijać 

drogi trudne i kamieniste.  

 

Niewątpliwie są przykazania ważne i mniej ważne, i najważniejsze, podobnie jak 

są ścieżki, dróżki, drogi i gościńce, a te mniej ważne są tak samo ważne jak bardziej 

ważne, a te bardziej ważne są tak samo ważne jak najważniejsze, bo wszystkie razem 

wskazują kierunek do Elohim. Niestety, wśród tych różnych dróg są wąskie, 

zarośnięte cierniami, wyboiste, pokryte pniami zwalonych drzew — ludzie te drogi 

chętnie poczytują za mniej ważne — i są gościńce szerokie, łatwo dostępne, gładkie 

jak stół, którymi bez kłopotu zdążamy przed siebie i nazywamy je dla zaspokojenia 

sumień drogami najważniejszymi. 

 

 Zważywszy to wszystko, co tu powiedziałem, zadam Ci, Rabbi, pytanie, a Ty mi 

racz odpowiedzieć — albo nie odpowiedzieć, jeżeli to uznasz za stosowne — które z 

przykazań w Prawie jest najważniejsze i najpierwsze ze wszystkich; a pytam 

nie dlatego, abym chciał inne przykazania odrzucić, a spełniać tylko przez Ciebie 

wskazane, ale po to, abym mógł właśnie z jednaką gorliwością spełniać wszystkie. 

  

To powiedziawszy, uczynił rękami w kierunku Jezusa gest zapraszający do 

wypowiedzi i czołobitnie czekał na otwarcie Jego ust.  
 

Jezus widział wprawdzie skazy i błędy w wypowiedzi Jiszmaela ben Elisza, ujrzał 

jednak między ich szczelinami zacność jego duszy, więc tymi słowami odezwał się do 

niego:  

— Pierwszym przykazaniem jest to, które zapisane zostało w świętej Księdze 

Dewarim: „Szema Israel, Adonaj Elohenu, Adonaj Ehad. Słuchaj, Izraelu, Pan 

jest Bogiem naszym, Pan jest Jeden. Będziesz miłował Wiekuistego, Boga 

twojego, całym sercem twoim, całą duszą twoją i całą mocą twoją. Niechaj słowa 

te, które ci dzisiaj przykazuję, będą w sercu twoim i wpajaj je dzieciom swoim, i 

mów o nich, przebywając w domu swoim, i idąc drogą, i kładąc się, i wstając. 

Przewiążesz je jako znak na ręce twojej i niechaj będą ozdobną przepaską 

między oczami twoimi. Napiszesz je na odrzwiach domu twojego i na bramach 

twoich”.  
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Takie jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie, równie największe, 

zapisane jest w świętej Księdze Wajikra: „Będziesz miłował bliźniego twego jak 

samego siebie”. Innego większego przykazania nad te nie ma. Na tych dwóch 

przykazaniach polega całe Prawo i nauka proroków.  

 

Jiszmael ben Elisza utkwił wzrok w ziemi. Poruszał bezszelestnie wargami i 

prawdopodobnie powtarzał i utrwalał w pamięci Jezusowe wywody. Wyraz jego 

zamyślonej twarzy był nieprzystępny i zamknięty. Zdawało się, że odgradza się od 

świata, że chce sam ze sobą pozostać, że chce na osobności, poza zasięgiem 

patrzących nań oczu, zgłębić myśl Rabbiego, którego słowa, chociaż przestał mówić, 

wciąż jeszcze pełnią swojego brzmienia dochodziły do uszu faryzeusza. 

 

 Niezliczoną ilość razy odmawiał te wersety od wczesnego dzieciństwa rano, w 

południe, wieczór, w różnych okolicznościach życia, w radości i smutku, miał je na 

całe życie wypisane w pamięci, płynęły one w jego krwi, wraz z nim od dzieciństwa 

rosły i dojrzewały w jego ciele, niezliczoną ilość razy słyszał je wypowiadane ustami 

modlących się współbraci, ale teraz w ustach Jezusa zabrzmiały tonem zupełnie 

innym, jakby nabrały innego znaczenia, tego właściwego i najpełniejszego, 

nieogarnionego w swej wielkości i znaczeniu. Jakby odnalazł nowy smak w chlebie, 

który codziennie spożywał. W tych starych słowach była nowa moc. Nie słyszał ich 

nigdy tak wymawianych. Wydawało mu się, że słyszy je po raz pierwszy.  

 

Patrząc Jezusowi prosto w oczy, rzekł:  

— Dobrze, Rabbi. Prawdziwie powiedziałeś, że Bóg jest jeden, a nie masz innego 

prócz Niego, że należy Go miłować całym sercem i całą duszą, i całą mocą, że 

powinniśmy kochać bliźnich jak siebie samych, bo to jest więcej niż wszystkie ofiary 

i całopalenia. To są dwa najważniejsze przykazania.  

 

Jezus odpowiadając rzekł:  

— Wielu jest wezwanych do Królestwa Bożego, ale mało wybranych. Zrozumiałeś 

mnie, mężu bogobojny. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego.  

 

Saducejscy kapłani, słysząc odpowiedź udzieloną Jiszmaelowi ben Elisza i widząc 

jego pokorę przed obliczem Jeszuy, ze złośliwym zadowoleniem zerkali na 

faryzeuszów, w których godziły słowa zwodziciela. Radzi byli, że ich Galilejczyk 

zaczepił. Wprawdzie w jakiś luźny sposób połączyła ich teraz z faryzeuszami 

nienawiść do odstępcy, niemniej nie mogli oprzeć się jadowitej radości, że Jezus zadał 

im bolesny cios. A na domiar wszystkiego ten Jiszmael! Ale spłatał im figla!  

 



6 
 

Faryzeusze poderwali się. Jak to? Szema Israel jest najważniejszym 

przykazaniem?! „Kochaj bliźniego” jest najważniejszym przykazaniem?! A wszystkie 

inne przykazania?! Czy wszystkie inne przykazania są wiatrem, mgłą, niczym? 

 

 Cóż się stało z świętym dziełem ojców, z sześciuset trzynastoma nakazami i 

zakazami, które właśnie w ścisłym związku z Szema Israel i przykazaniem o miłości 

bliźniego tworzą dom wiary Jeszuruna? Kim jest ten człowiek, który wstrząsa 

równowagą wiary? Czy nie jest godny najsurowszego potępienia?  

 

Dusze faryzeuszów zatrzęsły się i zatrzęsły się ich brody i dłonie, i nogi, a wraz z 

ich duszami, brodami, dłońmi i nogami zatrząsł się w posadach cały świat i cały sens 

jego istnienia. Nie powinni byli tych słów słyszeć! Powinni je zagłuszyć głośnym 

łajaniem! Powinni je ugasić gwałtownymi sprzeciwami, jak gasi się wodą płonący 

dom! Czyżby wystarczało wyznawać tylko dwa przykazania, a już odnalazło się łaskę 

przed obliczem Elohim? A przecież Pan osobiście czuwał nad sześciuset trzynastoma 

nakazami i zakazami, które w błogosławionym natchnieniu ustanowili mądrzy 

ojcowie! Pan hołubi te nakazy i zakazy jak ukochane pisklęta.  

 

Pan pieczołowicie opiekuje się każdym nakazem i zakazem jak młodą sadzonką, a 

każdy nakaz i zakaz jest pod okiem Pana jak skaczący jelonek. Każdy z sześciuset 

trzynastu nakazów i zakazów jest jak pocałunek Pański, złożony na czole oblubienicy, 

umiłowanej Mądrości! Tylko zwodziciel nie dostrzega piskląt hołubionych ręką Pana 

i drzew przez Niego sadzonych i za nic ma Jego pocałunek.  

 

A ten Jiszmael ben Elisza, bogobojny faryzeusz, bezcenna perła rozumu, mąż 

sprawiedliwy, dał się uwieść odstępcy, uległ jego wymowie i złożył mu pokłon. Czy 

Jiszmael oszalał? Czyżby Jeszua ben Josef opętał go czarami? Czyżby zarzucił sieć na 

jego rozum, oczy i uszy?  

 

Jednak opanowali się. Nie pozwolili wybuchnąć swojej zapalczywości i tak do niej 

przemówili: „Uspokój się, szlachetna zapalczywości! Rozpogódź swoje 

pomarszczone oblicze. Włóż na siebie maskę pobłażliwego uśmiechu i czekaj 

cierpliwie, dobra zapalczywości. Czekaj”.  
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o.  A. Pelanowski - "Głębiny miłosierdzia", Paganini 2014 

Rozdział 25 - Największe - Mk 12, 28 - 34 

 

Jezus wskazuje na nierozdzielność dwóch przykazań: miłości Boga i miłości bliźniego.  

Takie zestawienie już jest rodzajem interpretacji. Poza tym czymś charakterystycznym 

jest przebudowa akcentów tych przykazań z zakazującej i biernej formy na nakazującą i 

aktywizującą, jak to zauważył Gerhard Lohfink. Tekst zapisany w księdze Wyjścia brzmi 

negatywnie: "Nie będziesz miał cudzych bogów", a także, w ostatnim przykazaniu: "Nie 

będziesz pożądał domu bliźniego". 

Jezus natomiast mówi:  

 "Będziesz miłował całym sercem swego Boga", a także:  

 "Będziesz miłował bliźniego".  

Już dawno zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo zaistnienia wielkiego zła, gdy 

powstrzymujemy się przed uczynieniem choćby małego dobra. 

Święty Jakub zapisał słowa: "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy". 

Bezcenna Biblia Gutenberga, leżąca zamknięta za gablotą w muzeum, jest jednak mniej 

wartościowa, niż ta wyświechtana, z której codziennie odczytuję Słowo Boga, mając 

możliwość nieustannego jej otwierania. 

Najwspanialszą pasją człowieka jest staranie się o miłość do Boga i miłość do drugiego 

człowieka. Na pewno dobrą rzeczą jest posiadać zdolności, którym oddajemy się całym 

sercem, ale oddawanie się całym sercem miłowaniu Boga jest nieskończenie bardziej 

wartościowe niż samorealizacja. 

Ludzie poświęcają mnóstwo energii na to, by rozwinąć swoje uzdolnienia, 

zainteresowania, zrealizować marzenia i plany. Wszystko to staje się dla nich pewnego 

rodzaju przykazaniem. 

Sportowiec poświęca ogromnie dużo czasu i sił, by osiągnąć najlepsze wyniki. 

Zdyscyplinowany trening jest dla niego najważniejszym przykazaniem, ale zwycięstwo 

może być dla niego zagrożeniem, gdy rzesze zaczną postrzegać go jako swoistego idola. 

Lekarz pogłębia swoją wiedzę i umiejętności i niezmordowanie pracuje nad tym, by w 

końcu stać się specjalistą. Rozstrzygające jest jednak, czy bardziej będzie mu zależało na 

tym, żeby swymi umiejętnościami służyć bliźnim, czy też na tym, by zyskać opinię 

specjalisty, a także skorzystać z wyższych wynagrodzeń. 
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Osoba duchowna zaangażuje się w rozwój swojej duszy, bo pragnie dojść do święceń 

albo ślubów. Ale czy dlatego całym sercem chce je osiągnąć, bo zależy jej na przyjaźni 

Boga, czy też dlatego, bo pragnie poczuć się bardziej wartościowa albo żyć samolubnie, 

nie ponosząc trudów życia rodzinnego? Co naprawdę jest jej przykazaniem? 

Naukowiec wszystkimi myślami próbuje rozwiązać zawiłą kwestię swych badań, ale 

czy jego przykazaniem jest dobro bliźniego, czy osobista ambicja? Oczywiście, każdą 

pasję można uczynić swoistą interpretacją przykazania. 

Z pasją rozwijam swoje zdolności pisarskie, ponieważ chcę przez moje słowa głosić 

chwałę Boga i dobro bliźniego, ale mogę pisać o Bogu i bliźnim właśnie ten komentarz, 

ponieważ chcę zyskać opinię oryginalnego komentatora i uzyskać honorarium. 

 Co naprawdę jest moim przykazaniem, które mnie motywuje? 

Ludzie ze swoich zainteresowań, uzdolnień, ambicji, talentów czynią najważniejsze 

przykazanie ich życia, ale to najważniejsze przykazania powinny być pasją, uzdolnieniem, 

ambicją, zainteresowaniem człowieka - a nie jedynie kapliczkowym rantem ludzkiej 

aktywności. 

Dla Miriam obydwa przykazania były jednym, gdyż miłując Boga w swym 

Synu, miłowała też człowieka w Nim. 

Miał dwie natury: był jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Nie ubóstwionym 

człowiekiem, ale uczłowieczonym Bogiem.  

Od tej chwili już nikt nie powinien mieć wątpliwości, że miłując człowieka, dajemy 

dowód miłości Boga. Syn Boży, stając się jednym z nas, każdego z nas uczynił godnym 

miłości. 

Życie ma od tej chwili swój cel: starać się kochać człowieka, nie zapominając, że 

kochając go, kochamy w nim Jezusa, i starać się kochać Boga, nie jak kogoś odległego i 

nieznanego, ale jak kogoś, kto ma ludzką twarz, ludzkie spojrzenie, ludzkie serce! Tak, 

miłość jest najwyższym dobrem przede wszystkim dla człowieka - móc Go kochać to 

najwznioślejsze dobro ludzkiego istnienia. 

Dobra nie osiąga się nieświadomie i przypadkowo - potrzebne są przykazania, by je 

osiągać świadomie i celowo. Mamy swój cel: zbliżać się do Boga w miłości. 

Nie jest on tymczasowy, lecz nieprzemijający, wiecznie się rozwijający, a przez to 

nadaje życiu sens. Ktoś, kto żyje przykazaniami Boga, nie żyje z dnia na dzień, licząc na 

przypadkowość losu, lecz każdy dzień stara się przeżyć tak, by do tego celu się zbliżać. 

Najodleglejszy Bóg stał się w Jezusie najbliższym człowiekiem. 



9 
 

Od tej chwili przemijanie nie jest utratą czasu, lecz zyskiwaniem wieczności.  

Świętość zaś nie jest odległym słowem i nieosiągalną rzeczywistością, ale najczulszym 

przylgnięciem do Niego, już teraz, tu i w tej chwili. Jeśli tylko zapragniesz tego w sercu, 

jeśli odczuwasz to całą duszą, jeśli tylko chcesz okazać Jezusowi miłość z całej mocy - 

teraz możesz to uczynić. 

Pierwotnie przykazanie miłości Boga było poprzedzone wezwaniem do słuchania: 

"Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, 

Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 

Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję" (Pwt 6, 4-6). 

Wydaje się, że pierwszym warunkiem miłości jest słuchanie. Słuchaj, a wtedy będziesz 

mógł miłować. Słuchać znaczy najpierw czytać, i to tak, by samego siebie usłyszeć               

w tym czytaniu. Czytać Biblię. 

W Talmudzie jest napisane, że przykazanie to Izraelita miał obowiązek czytać w 

całkowitym skupieniu, bez zmieniania słów podczas czytania. Mało tego, trzeba było je 

przeczytać w całości, bez odchodzenia nawet na chwilę do innej czynności. I wreszcie, 

należało je czytać z wewnętrzną intencją wypełnienia czytanych słów. 

Święty Grzegorz pisze, że w przykazaniu miłości bliźniego podana jest miara: kochać 

go jak siebie samego, ale w przykazaniu miłości Boga nie ma żadnej miary: kochać Go 

trzeba całym sobą, czyli w nieskończoność, i ciągle wzrastać w tej miłości.  

Ten kocha Boga, kto nic sobie nie zostawia. Całkowicie - a to znaczy bez reszty 

zostawionej sobie. "Całym sercem" znaczy przecież - niepodzielonym! Miłość integruje, 

łączy, prowadzi do pojednania najpierw z samym sobą, później z innymi. Jeśli kochasz 

Boga, nie możesz być zbyt długo rozdarty, podzielony, pęknięty wewnątrz. Przykazanie to 

scala serce, dlatego napisano "całym sercem". 

Powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę na wyjątkowe znaczenie zaimków dzierżawczych 

w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Biblia nie nakazuje kochać Boga, tylko swego 

Boga, i podobnie nie nakazuje kochać bliźniego, tylko swego bliźniego. 

O co chodzi? Zacznijmy od bliźniego.  

Z tekstu nie wynika, że mamy kochać wszystkich ludzi, Eskimosów i Koreańczyków, 

Nigeryjczyków, czy może jeszcze mieszkańców Tybetu. Bo byłaby to utopia. Kochać 

wszystkich ludzi to iluzja, ponieważ nie można kochać tego, kogo się nie zna, nie widzi,              

i nawet nie wie o jego istnieniu. Chyba, że się jest pod wpływem alkoholu, jak puentuje to 

ironicznie Gerhard Lohfink. 

Luise Rinser w rozmowie z Martinem Buberem została zapytana o to, co jest istotą 

chrześcijaństwa. Odpowiedziała: "Miłość". Buber zapytał, co przez to rozumieć? Wtedy 
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Luise wyjaśniła, że kocha wszystkich ludzi, którzy należą do Corpus Christi (Kościoła). 

Buber chwilę myślał, a potem odpowiedział: "Teoria, naciągana teoria!". Nie można 

kochać ludzi "w ogóle". W takim wymiarze można ich tolerować lub pomagać im. Ale 

kochać można tylko niewielu i tak powinno być. 

W Księdze Kapłańskiej (19,17-18) napisano o miłowaniu brata, współrodaka, dziecka z 

ludu Izraela, i bliźniego. Są to ludzie z którymi ma się bezpośredni kontakt, a nie rozmyte 

pojęcie o ich domniemanym istnieniu. Są to ludzie, którzy wyznają tę samą wiarę. 

Jezus powiedział, że Jego braćmi i siostrami, matką i bliźnimi są ci, którzy 

słuchają Słowa Bożego. 

Również wróg w Biblii jest kimś, z kim ma się bezpośredni kontakt. Toteż Jezus 

namawiał do miłości nieprzyjaciół. Trzeba jeszcze pamiętać, jak słusznie twierdzi Gerhard 

Lohfink, że miłość w Biblii nie oznacza niepohamowanego uczucia, eksplozji 

pozytywnych emocji, lecz wsparcie, jedność, pomoc. 

Dla nas miłość bliźniego oznacza przede wszystkim miłość do kogoś, kto jest bliźnim, 

czyli jest blisko mnie, tuż obok, na wyciągnięcie ręki. Jeśli nawet mam kochać bliźniego, 

który mnie nienawidzi, to jest to ktoś, kto nie ma dla mnie miłości, ale ja go znam, bo żyje 

w obrębie tej samej wspólnoty, tego samego Kościoła, może nawet jada ze mną przy tym 

samym stole.  

A jeśli jest poza Kościołem, to jak powiedział św. Augustyn: "Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół. Nie dlatego, że są oni waszymi braćmi, lecz po to, by się nimi stali dzięki 

waszej miłości". 

 

Z drugiej strony Biblii - antologia noweli biblijnej 

- ks. Marek Starowiejski 

 

Karel Capek - O dziesięciu sprawiedliwych 

Rdz 17, 20-33 

 

(20) Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, 

bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie.  
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(21) Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, 

które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się. (22) Wtedy to ludzie ci odeszli w 

stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem.  

(23) Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić 

sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? (24) Może w tym mieście jest 

pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie 

przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy 

w nim mieszkają? (25) O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z 

bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie 

dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić 

niesprawiedliwie?  

(26) Pan odpowiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu 

sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich.  

(27) Rzekł znowu Abraham: Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić 

do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. (28) Gdyby wśród tych pięćdziesięciu 

sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe 

miasto? Pan rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu.  

(29) Abraham znów odezwał się tymi słowami: A może znalazłoby się tam 

czterdziestu? Pan rzekł: Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 

czterdziestu.  

(30) Wtedy Abraham powiedział: Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: 

może znalazłoby się tam trzydziestu? A na to Pan: Nie dokonam zniszczenia, 

jeśli znajdę tam trzydziestu.  

(31) Rzekł Abraham: Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby 

znalazło się tam dwudziestu? Pan odpowiedział: Nie zniszczę przez wzgląd na 

tych dwudziestu.  

(32) Na to Abraham: O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze 

zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu? Odpowiedział Pan: Nie zniszczę 

przez wzgląd na tych dziesięciu.  

(33) Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a 

Abraham wrócił do siebie.  
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I gdy wrócił na miejsce swoje, zawołał Abraham żonę swą Sarę i rzekł do niej: 

- Słuchaj, dowiedziałem się z najlepszego źródła, ale nikt nie śmie o tym wiedzieć: 

Pan postanowił zniszczyć Sodomę i Gomorę za ich grzechy. Sam mi to powiedział. 

I rzekła Sara: 

- Widzisz, nie mówiłam ci już dawno? A kiedy ci opowiadałam, co się tam dzieje, toś 

ich jeszcze bronił i krzyczałeś na mnie: "Milcz! Nie wtrącaj się! Co cię to obchodzi?". 

Teraz widzisz, ja dawno mówiłam, tego się należało spodziewać. Rozmawiałam onegdaj              

z żoną Lota; powiadam jej: "Proszę pani, do czegóż to doprowadzi?". Jak sądzisz, czy Pan 

zgładzi także żonę Lota? 

A odpowiadając, Abraham rzekł: 

- O to właśnie chodzi. Że tak powiem, na moje usilne prośby zgodził się Pan zachować 

Sodomę i Gomorę, jeżeli znajdzie tam 50 sprawiedliwych. Ale ja wytargowałem na 10. 

Dlatego cię zawołałem, abyśmy razem wybrali dla Pana dziesięciu sprawiedliwych. 

I rzekła Sara: 

- Dobrześ zrobił. Żona Lota jest moją przyjaciółką, a Lot jest synem twego brata, 

Harana. Ja nie mówię, że Lot jest sprawiedliwy, wiesz, jak podburzał swoją czeladź 

przeciwko tobie. Nic nie mów, Abrahamie, to nie było w porządku. On nie jest wobec 

ciebie szczery, ale to twój synowiec. Wprawdzie Haran nie zachował się wobec ciebie, jak 

wypadało rodzonemu bratu, to jednak już jest nasza rodzinna sprawa. 

I dalej rzekła, mówiąc: 

- Powiedz Panu, niech zachowa Sodomę. Ja już taka jestem, że nikomu nie życzę nic 

złego. Nogi się pode mną uginają, gdy pomyślę, że tyle ludzi miałoby stracić życie. Idź i 

wstaw się u Pana, aby się nad nimi zlitował. 

I odpowiedział Abraham: 

- Zlituje się Pan, jeżeli znajdzie 10 sprawiedliwych. Myślę, że moglibyśmy Mu 

poradzić, którzy by to byli. Znamy wszystkich ludzi mieszkających w Sodomie i Gomorze. 

Dlaczegóż byśmy nie mieli pomóc Panu w wyszukaniu 10 sprawiedliwych? 

I rzekła Sara: 

- Nic łatwiejszego! I 20, i 50, i 100 sprawiedliwych Mu znajdę. Pan wie, że 

nikogo nie skrzywdzę.  
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Mamy więc żonę Lota i Lota, twego synowca, aczkolwiek jest fałszywy i zawistny, ale 

należy do rodziny. To już dwoje. 

Na to rzekł Abraham: 

- I ich dwie córki. 

Sara zaś prawiła: 

- Co ty sobie myślisz, ta starsza, Jescha, jest bezwstydna. Czyś nie zauważył, jak przed 

tobą kręciła zadkiem? Sama żona Lota mi powiedziała: "Z Jeschą mam utrapienie, będę 

zadowolona, gdy wyjdzie za mąż". Ta młodsza wydaje się skromniejsza. Ale skoro chcesz, 

to wlicz obie. 

I rzekł Abraham: 

- Tak więc mamy już czworo sprawiedliwych. Kogo by tu jeszcze wybrać? 

A Sara odpowiedziała: 

- Skoro wliczasz te dwie dziewczyny, to musisz wziąć także ich narzeczonych, Jobaba 

i Seboima. 

Abraham wszakże rzekł: 

- Cóż ty znowu, Seboim jest przecież synem starego Dodanima. Czyż syn złodzieja              

i lichwiarza może być sprawiedliwy? 

I rzekła Sara: 

- Abrahamie, proszę cię, zrób to ze względu na rodzinę. Dlaczegóż by Melcha nie 

miała mieć równie porządnego narzeczonego jak ta strojnisia Jescha? To jest przyzwoita 

dziewczyna i nie kręci przynajmniej biodrami przed starymi krewnymi, których powinna 

szanować. 

I odpowiedział Abraham: 

- Niechże będzie, jak mówisz. Tak więc z Jobabem i Seboimem mamy już 6 

sprawiedliwych. Teraz musimy znaleźć jeszcze 4. 

A Sara rzekła: 

- To już będzie łatwe. Poczekaj, kto jeszcze w Sodomie jest sprawiedliwy? 

Abraham zaś odpowiedział: 

- Myślę, że może stary Nachor. 



14 
 

I rzekła Sara: 

-  Dziwię ci się, że możesz o nim w ogóle mówić. Czyż nie sypia z pogańskimi 

dziewkami, aczkolwiek jest starcem? To prędzej już aniżeli Nachor sprawiedliwy byłby 

Sabatah. 

Wtedy uniósł się Abraham gniewem i rzekł: 

- Sabatah jest krzywoprzysięzcą i bałwochwalcą. Nie żądaj ode mnie, abym go polecał 

Panu pośród sprawiedliwych. To już raczej skłaniałbym się ku Elmodadowi albo Eliabowi. 

Na to rzekła Sara: 

- Żebyś więc wiedział, że Eliab cudzołożył z żoną Elmodada. Gdyby Elmodad był coś 

wart, wypędziłby swą żonę, tę nierządnicę, gdzie należy. Ale może mógłbyś polecić 

Namana, który niczemu nie jest winien, ponieważ jest szalony. 

I odpowiedział Abraham: 

- Namana nie polecę, ale polecę Melchiela. 

I rzekła Sara: 

- Jeśli polecisz Melchiela, to nie mów ze mną. Czy to nie Melchiel się naśmiewał, że 

syna masz nie ze mną, tylko z dziewką Agar, co? 

Abraham zaś rzekł: 

- Nie polecę Melchiela. Jak myślisz, czy nie powinienem był może włączyć między 

sprawiedliwych Ezrona albo Jahelela? 

Sara zaś odpowiedziała, mówiąc: 

- Jahelel jest rozpustnikiem, a Ezron obcuje z nierządnicami achadzkimi. 

I rzekł Abraham: 

- Polecę Efraima. 

A Sara rzekła: 

- Efraim mówi, że jego jest równina Mamre, na której się pasą nasze stada. 

Abraham zaś rzekł: 

- Niesprawiedliwy jest Efraim. Polecę Ahirama, syna Jasjela. 
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I prawiła Sara: 

- Ahiram jest przyjacielem Melchiela. Jeśli chcesz kogo polecić, poleć Nadaba. 

Odpowiedział Abraham: 

- Nadab to skąpiec. Polecę Amrama. 

A Sara rzekła: 

- Amram chciał spać z twoją dziewką Agar. Nie wiem, co widział w niej tak 

szczególnego. Lepszy jest Asriel. 

I rzekł Abraham: 

- Asriel jest fircyk. Nie mogę polecić Panu jakiegoś błazna. A gdybym Mu tak 

wymienił Namuela? Nie! Namuel niewart tego. Nie wiem, dlaczego by to miał być właśnie 

Namuel. 

Sara zaś prawiła: 

- Co masz przeciw Namuelowi? Jest wprawdzie głupi, ale pobożny. 

I rzekł Abraham: 

- Niech będzie. Namuel jest siódmy. 

Sara na to rzekła: 

Poczekaj, zostaw Namuela, albowiem uprawia grzech sodomski. Kto jeszcze jest w 

Sodomie? Pozwól, niech sobie przypomnę: Kahar, Salfad, Itamar ... 

Abraham jednak odpowiedział: 

- Niech się oddali ta myśl od ciebie. Itamar jest kłamcą, a co się tyczy Kahata i 

Salfada, czyż nie należą obaj do stronnictwa przeklętego Pelega? Ale może znasz jaką 

sprawiedliwą kobietę w Sodomie. Przypomnij sobie, proszę. 

I rzekła Sara: 

- Nie ma żadnej. 

Wtedy zasmucił się Abraham, mówiąc: 

- Czyż nie ma dziesięciu sprawiedliwych w Sodomie i Gomorze, aby dla nich 

zachował Pan to piękne miasto? 

Sara zaś rzekła: 
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- Idź Abrahamie, idź jeszcze raz do Pana, padnij na kolana przed Jego obliczem, 

rozerwij szaty swe i rzeknij: "Panie, Panie, ja i Sara, żona moja, z płaczem Cię błagamy, 

abyś nie zgładzał Sodomy i Gomory za grzechy ich". I rzeknij Mu: "Zmiłuj się nad Twym 

grzesznym ludem i miej jeszcze cierpliwość. Miej zlitowanie Panie, i pozwól, niech żyją. 

Wszakże od nas, Panie, od nas - ludzi - nie żądaj, abyśmy Ci wybrali 10 sprawiedliwych 

z całego ludu Twego". 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 

TERMINY  i  TEMATYKA  SPOTKAŃ: 

  

28.10.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Izaak i Jakub – toposy biblijne, kontrowersje 

wewnątrz tekstu (Rdz 25,12-36,42)” 

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów 

Apostolskich i wybranych Listów – Sobór 

Jerozolimski i druga wyprawa misyjna” 
 

4.11.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska – „Specyfika historii Józefa (Rdz 37-50), 

Mojżesz i jego doświadczenie Boga (Wj 1-6)” 

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk - „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów 

Apostolskich i wybranych Listów – Trzecia 

wyprawa misyjna i aresztowanie w Jerozolimie” 

 

11.11.2017 

 

 – Spotkanie biblijne w Myczkowcach (dla chętnych) 
 

25.11.2017 
 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Wyprowadzenie z Egiptu, wędrówka przez 

pustynię (Wj/Lb) – interpretacja w świetle 

Biblii i nauk pozabiblijnych” 

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów 

Apostolskich i wybranych Listów – Z Cezarei 

Nadmorskiej do Rzymu” 

 


