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Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,  a 
jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę:  Nauczycielu, które 
przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział:  

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 

duszą i całym swoim umysłem.  To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego:  

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.  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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Największe przykazanie   (Mt 22, 34-40) 

 

 

ST: Kpł 19,18; Pwt 6,5 

NT: Mt 7,12; 19,19 II Mk 12,28-34; Łk 10,25-28 

KKK: dwa przykazania miłości, 2055, 2083 

Lekcjonarz: 22,35-40: wtajemniczenie chrześcijańskie, chrzest dzieci; sakrament 

małżeństwa 

 

 

 [22,34-36] 

Polemiki trwają dalej, albowiem faryzeusze powracają z kolejnym wyzwaniem dla 

Jezusa. Tym razem przysyłają uczonego w Prawie Mojżeszowym. 

Pytanie jest proste: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? 

Nie jest ono podchwytliwe, lecz ma za zadanie sprawdzić, czy galilejski kaznodzieja ma 

wiedzę niezbędną do nauczania innych o Bogu i o Jego woli względem ich życia. 

[22,37-39] 

Jezus odpowiada, cytując przykazania miłości z: 

 Pwt 6,5: " Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca,              

z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił."  

Pierwsze jest częścią Szema, monoteistycznego wyznania wiary Izraela, 

recytowanego przez wiernych w ramach ich codziennych modlitw.                                

Jest to największe przykazanie w Torze, precyzuje bowiem najwyższy 

obowiązek każdej osoby, jakim jest miłowanie Pana połączonymi siłami serca, 

duszy i umysłu. Wymagana w nim miłość nie jest po prostu uczuciem lub 

emocją, lecz zobowiązaniem do zachowywania przymierza z Panem. 

 

 Kpł 19,18: "  Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do 

synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.                 

Ja jestem Pan! " 

Drugie przykazanie wzywa nas do miłowania naszego bliźniego z taką samą 

troską, z jaką w naturalny sposób odnosimy się do własnych potrzeb. 



Wcześniej Jezus odniósł tę zasadę zarówno do przyjaciół, jak i wrogów                  

(5,43-48), określając ją jako jeden z wymogów uzyskania życia wiecznego 

(19,19). 

 

Wzięte razem, dwa przykazania miłości streszczają Dziesięć Przykazań, spośród 

których trzy określają nasze zobowiązania względem Boga, a siedem dotyczy naszych 

obowiązków względem innych (zob. Wj 20,2-17). 

 [22,40] 

By podkreślić tę kwestię, Jezus dodaje, że na tych dwóch przykazaniach opiera się 

całe Prawo i Prorocy. 

Dosłownie tekst ten stwierdza, że Tora i prorocy "wiszą" na tym podwójnym przykazaniu 

miłości, tak jakby te dwie reguły podtrzymywały cały ciężar religii biblijnej w jej 

wszystkich aspektach. 

Żadnego z tych przykazań Biblii nie da się we właściwy sposób przestrzegać, jeśli któreś 

z tych dwóch zostaje przekroczone lub naruszone, ponieważ  

celem całego Boskiego Pisma jest doprowadzenie nas do kochania Boga                       

i innych ludzi oraz do służenia im. 

 

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. 

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. 

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 

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". 

 

I czytanie :  Wj 22, 20–26    (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

     Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście 

cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i 

sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się 

gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze 

sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to 

nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić 

odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać 

przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas 

snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.  

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Rabanus Maurus 

 

Postępowanie względem bliźnich 

 „Przechodnia nie zasmucisz, ani go nie będziesz uciskał, boście sami byli 

przechodniami w ziemi egipskiej. Wdowie i sierocie szkodzić nie będziecie. Jeśli je 

pokrzywdzicie, zawołają do Mnie, a Ja wysłucham ich wołania i rozgniewa się moja 

zapalczywość, i pobiję was mieczem, i żony wasze staną się wdowami, a synowie wasi 

sierotami”.  

 



Zaleca miłość bliźniego przez miłosierdzie i współczucie, aby poruszeni szaleństwem 

gniewu albo pobudzeni ościeniem skąpstwa nie zapomnieli zachować prawa natury, lecz 

zawsze przypominali sobie zdanie Prawdy:  

 „Wszystko, aby ludzie czynili, to samo czyńcie i im” (Mt 7, 12). I gdzie indziej 

napisano:  

 „Czego nie chcecie, aby wam czyniono, nie czyńcie i innym” (por. Tb 4, 16).  

Każdy więc niech wspomaga bliźniego swego w potrzebie i niech mu nigdy nie szkodzi, 

lecz niech go wspiera w miarę swoich sił. Inne [wyjaśnienie]:  

We wdowie można widzieć Kościół, a w sierocie lud chrześcijański, którego nie można 

zasmucać przez prześladowanie lub światową wzgardę, aby takie udręczenie nie wyszło na 

zgubę tych, którzy bez podstawy trapią go nienawiścią lub zniewagami.  

„Jeśli pożyczasz pieniądze mojemu ubogiemu ludowi, który mieszka z tobą, nie 

będziesz go przynaglał jak poborca ani uciskał, jak lichwiarz. Jeśli weźmiesz w 

zastaw od bliźniego twego odzienie, zwrócisz je przed zachodem słońca, albowiem jest 

ono jedynym odzieniem ciała jego, którym się okrywa, i nie ma innego”.  

Swoim zwyczajem Bóg zachęca serca słuchających do miłosierdzia i dobroczynności. 

Co bowiem z obfitości dóbr swoich użycza się bliźniemu potrzebującemu, to rodzi 

wieczną nagrodę w niebie. Inne [wyjaśnienie]. Pożyczać ludziom lichwę, to znaczy 

nadmiernie gnębić. Po przyjęciu bowiem łaski [wiary chrześcijańskiej], nie chce powracać 

do zachowywania przepisów starego Prawa, bo celem Prawa jest Chrystus ku 

sprawiedliwości każdego wierzącego.  

Także w sposób tropologiczny upomina głoszących Ewangelię, aby w czasie 

teraźniejszym nie pożądano dóbr niepotrzebnych, lecz mając pożywienie i ubranie, niech 

tym się zadawalają i niech raczej przypominają sobie słowa pochodzące od Bożej 

Mądrości, która mówiła:  

„Darmo otrzymaliście i darmo dawajcie, abyście mieli obfitą nagrodę w niebie” 

(Mt 10, 8).  

I znowu: co należy rozumieć w sposób alegoryczny pod słowem „zastaw”, jeśli nie 

wyznanie grzechów. Brat nasz bowiem staje się naszym dłużnikiem, gdy jakikolwiek 

bliźni przewinił przeciw nam. Grzechy bowiem nazywamy długami, stąd grzesznik mówi 

do sługi: „Wszelki grzech tobie odpuściłem” (Mt 18, 22).  

I w naszej codziennej modlitwie Pańskiej mówimy: „I odpuść nam nasze winy, jako               

i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6, 12). Od naszego dłużnika otrzymujemy 

jego zastaw, gdy od tego, o którym wiadomo, że zgrzeszył przeciw nam, przyjmujemy 

wyznanie jego grzechu popełnionego względem nas, przez które domagamy się 

odpuszczenia grzechu przeciw nam popełnionego.  



Kto bowiem wyznaje grzech popełniony i prosi o przebaczenie, to już jakby dał zastaw 

za winę. Ten zaś zastaw należy oddać przed zachodem słońca, abyśmy, nim przez ból 

serca zajdzie w nas słońce sprawiedliwości, przebaczyć wyznającemu winę, aby ten, który 

wyznał nam ją wiedział, żeśmy mu odpuścili to, co on zawinił.  


