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Mk 12,28b-34 (Biblia Tysiąclecia) 
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy 

rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które 

jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział:  

Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.  

 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.  

Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego.  

Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: 

Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo  

Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.  Miłować Go całym sercem, całym 

umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy 

niż wszystkie całopalenia i ofiary.  Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł 

do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej 

Go pytać.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

➢ Co to znaczy miłować Boga i bliźniego?  

➢ Jak mamy wypełniać te dwa przykazania zwłaszcza wtedy, gdy nie 

czujemy miłości?  

Spójrzmy na Tego, który jest największym Miłującym wszechczasów – na Jezusa – 

i u Niego szukajmy odpowiedzi.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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➢ W jaki sposób Jezus miłował Boga? 
 

 Jego relacja z Ojcem niebieskim stała w centrum Jego życia.  

 Jezus spędzał całe godziny – a bywało, że i całe noce – na modlitwie, 

ponieważ pragnął kontaktu z Ojcem.  

 Każde Jego działanie, każda decyzja, były odzwierciedleniem woli Ojca.  

 

Z tej pełnej bliskości relacji wypływała miłość Jezusa do bliźnich. Niezależnie od 

tego, co czuł w danym momencie, czynił to, o co Ojciec Go prosił. Nauczał i 

uzdrawiał lud. Przebaczał swoim prześladowcom. Na koniec oddał życie w akcie 

miłującego posłuszeństwa Ojcu i głębokiej miłości do każdego z nas.  

Są – i będą – w naszym życiu sytuacje, w których zupełnie nie odczuwamy miłości. 

Jednak, jak pokazał nam Jezus, miłość to coś więcej niż uczucie. Jest to ciąg działań i 

decyzji, które odzwierciedlają wolę Boga.  

Kiedy relacja z Bogiem znajduje się w centrum naszego życia, On udziela nam łaski 

miłowania innych, nawet jeśli nie do końca znajduje to odbicie w naszych emocjach.  

➢    W jaki więc sposób masz miłować Ojca niebieskiego?  
 

❖ Spotykaj się z Nim codziennie na modlitwie.  

❖ Rozważaj Jego słowo zawarte w Piśmie Świętym.  

❖ Przyjmuj Jego łaskę i miłosierdzie w sakramentach.  

❖ Staraj się wypełnić to niepowtarzalne powołanie, które – jak to odczytujesz – 

Bóg ci wyznaczył.  
 

➢ A w jaki sposób masz miłować swego bliźniego?  
 

❖ Troszcz się tych, których Bóg postawił na twojej drodze.  

❖ Buduj, a nie rozwalaj.  

❖ Przebaczaj tym, którzy cię zranili. Mów innym o Jezusie. Wychodź z 

miłością do potrzebujących.  

Zastanów się, jakie będziesz mieć dziś okazje do miłowania Boga i bliźniego. A 

potem idź i zrób z nich użytek. Nie martw się, jeśli „nie czujesz” miłości. Ważne jest 

to, że wypełniasz dwa najważniejsze przykazania – i stajesz się odbiciem Bożej 

miłości w swoim zakątku świata.  

 

„Jezu, pokaż mi, jak mam dziś miłować Boga i bliźniego.” 

 

Pwt 6,2-6 Ps 18,2-4.47.51    Hbr 7,23-28 
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Największe przykazanie (Mk 12, 28-34) 

 

ST: Kpł 19,18; Pwt 6,4-5 

NT: 1 J 4,11.20-21 II Mt 22,34-40; Łk 10,25-28 

KKK: dwa największe przykazania, 201-202, 2055, 2196 

Lekcjonarz: trzydziesta pierwsza niedziela zwykła (rok B) 

 

 [12, 28]  

 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy 

rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które 

jest pierwsze ze wszystkich przykazań? 

Ta rozmowa z jednym z uczonych w Piśmie ma odmienny charakter od dysput 

ją poprzedzających. 

W odróżnieniu od faryzeuszy i zwolenników Heroda (12,13-14), saduceuszy 

(12,18-23) oraz innych uczonych w Piśmie (3,22; 7,1), ten mężczyzna zwraca się 

do Jezusa w szczerości i z dobrą wolą. 

Jako człowiek zawodowo zajmujący się badaniem Prawa Mojżeszowego, docenił 

przenikliwość odpowiedzi Jezusa w kwestii zmartwychwstania (12,24-27) i się nią 

zadziwił. 

Zatem próbuje poszerzyć swą wiedzę na inny żywotny temat, nad którym 

debatowali uczeni tamtych czasów. 

Otóż Tora zawierała bardzo wiele przykazań - sześćset trzynaście, według 

późniejszej tradycji rabinackiej - i czymś powszechnym w uczonych dysputach było 

poszukiwanie jakiegoś jednego ogólnego stwierdzenia czy nadrzędnej zasady, które by 

je wszystkie streszczała i była podstawą ich wszystkich. 

[12, 29-30]  

 Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest 

jeden.  Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 



Jezus odpowiada cytatem z Pwt 6,4-5, stanowiącym wielkie wyznanie wiary 

Izraela, znane jako Szema ("słuchaj" po hebrajsku): Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg 

nasz jest jedynym Panem. 

 

 Tło biblijne:  Wielkie Szema 

  

Dla Żydów Szema stanowiło i wciąż stanowi główną modlitwę oraz wyznanie wiary.               

W swej pełnej formie obejmuje trzy fragmenty Pisma: 

Pwt 6,4-9: " 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. Wpoisz je twoim synom, będziesz o 

nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze 

snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je 

na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. " 

 11,13-21: " Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga 

waszego, i służąc Mu z całego serca z całej duszy, ześle On deszcz na waszą ziemię we 

właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. Da też 

trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta. Strzeżcie się, by serce 

wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im 

pokłonu,  bo zapaliłby się gniew Pana na was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia 

nie wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan. Weźcie 

przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one 

będą wam ozdobą między oczami.  Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy 

przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Napiszesz je na 

odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci 

w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan - dni tak długie, jak dni niebios, które są 

nad ziemią. " oraz 

Lb 15,37-41: " I mówił znowu Pan do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią 

frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej 

purpury. Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie 

przykazania Pana, aby je wypełnić - a nie pójdziecie za żądzami swego serca i oczu, przez które 

plamiliście się niewiernością -  byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach 

pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga.  Jam jest Pan, Bóg wasz, który was 

wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Jam jest Pan, wasz Bóg.". 

Pobożni Żydzi, wierni zaleceniu z Pwt 6,7, recytują Szema każdego ranka i wieczora. 

W żydowskich domach przeważnie znajduje się mezuza - niewielki pojemnik 

zawierający spisany na pergaminie tekst Szema - którą przyczepia się  do framugi drzwi 

(por. Pwt 6,9). 

Ortodoksyjni żydzi (a niekiedy i żydówki) podczas modlitwy  zakładają na głowę i 

ręce tefilin (zwane również filakteriami), czyli skórzane, zawierające tekst Szema 

pudełka. 



Dobitne podkreślenie przez Jezusa znaczenia Szema świadczy, że nie przyszedł On 

po to, by odrzucić lub diametralnie przekształcić judaizm, lecz by go wypełnić. 

 

Nowy Testament nigdzie nie uznaje faktu ogłoszenia boskości Chrystusa za 

sprzeczny ze starotestamentowym objawieniem, że istnieje tylko jeden Bóg. 

To raczej odsłonięcie najgłębszej tajemnicy Boga jako komunii Osób. 

"Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach" (KKK, 253). 

 

 

Już w czasach Jezusa uznawano, że stwierdzenie to oznacza, iż JHWH jest 

jedynym Bogiem nie tylko dla Żydów, lecz także jednym i jedynym Bogiem całego 

wszechświata. 

W politeistycznym świecie Żydzi byli jedynym ludem, któremu dano poznać tę 

przełomową prawdę: istnieje tylko jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystko 

podtrzymuje w istnieniu swoją dobrocią i mocą. 

Zatem ma On do nas całkowite prawo, my zaś jesteśmy wezwani do odpowiadania 

Mu w sposób totalny, w każdym wymiarze naszego jestestwa. 

Miłować Boga to żywić względem Niego dogłębną cześć i przywiązanie, oddawać 

Mu siebie samego i ponad wszystko pragnąć Mu się podobać. 

Jezus wyjaśnia w tym miejscu to, o czym mówił już wcześniej:  

o oddawaniu Bogu tego, co do Niego należy (12,17). 

Jezus odwołuje się tu do czterech pojęć, które wzięte razem oznaczają nie tyle 

odrębne władze czy części człowieka, ile są rozmaitymi sposobami określania osoby 

jako całości. 

❖ Serce (kardia) to wewnętrzna głębia danej osoby, źródło, gdzie mają 

początek wszystkie nasze decyzje i czyny (zob. 7,19). 

❖ Dusza (psyche) to całe nasze "ja" jako istoty żywej, do oddania którego, 

zgodnie ze słowami Jezusa, musimy być gotowi ze względu na Niego (8,35) 

- tak jak On odda swoje "ja" ze względu na nas (10,45). 

❖ Jezus dodaje tu kolejne pojęcie, umysł, by podkreślić, że nawet nasze myśli 

i sposób rozumowania muszą być ożywiane miłością ku Bogu. 

❖ Ostatni zwrot, całą swoją mocą, kładzie nacisk na to, że miłość do Boga 

nie jest spontanicznie rodzącym się uczuciem, lecz zobowiązaniem, którego 

wypełnienie wymaga całej naszej energii. 

 

➢ Jak jest możliwa taka miłość bez granic? 



Tylko dzięki uprzedniemu poznaniu i doświadczeniu Bożej miłości względem nas                

(Rz 5,5.8; 1 J 4,11). 

 

[12, 31]  

  Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma 

innego przykazania większego od tych.  

W drugiej części swej odpowiedzi Jezus przywołuje cytat z Kpł 19,18:  

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

Z tego, co wiemy, Jezus był pierwszym, który wprost połączył ze sobą te dwa 

przykazania. 

Lecz stanowią one fundament kryjący się, odpowiednio, za pierwszymi trzema                           

i ostatnimi siedmioma przykazaniami Dekalogu (Wj 20,2-11. 12-17). 

Ze słów Jezusa wynika, że przykazań tych nie da się od siebie oddzielić: nasza 

miłość ku Bogu materializuje się i wyraża w naszej miłości ku innym ludziom (por. 

1 J 4,11.20-21: "  Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie 

miłować.     Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem 

kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś 

mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.1 "). 

Kochanie innych "jak siebie samego" oznacza uznanie, że ich dobro jest równie 

istotne jak nasze (por. 

Flp 2,3-4: " A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej 

chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma 

na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! ") - co stanowi niezwykle 

wymagającą normę.  

Choć w swym pierwotnym kontekście słowo "bliźni" oznaczało będącego rodakiem 

Izraelitę, gdzie indziej Jezus wyraźnie wskazuje, że naszą miłością musimy 

obejmować każdą osobę, bez żadnych ograniczeń ( 

Mt 5,43-44: " Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół 

i módlcie się za tych, którzy was prześladują;  "; 

Łk 10,29-37: " Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim 

bliźnim?  Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha                     

i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na 

pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i 

minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś 

Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się 

 
1 Podkr. M.K. 



głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go 

na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.  

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli 

co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według 

twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu 

okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!"), 

Jedyny Bóg bowiem jest Bogiem wszystkich. 

 

 

Żywa tradycja: Miłość Boga i bliźniego 

Jak komentuje żyjący w VII wieku ojciec Kościoła: "Żaden z tych dwóch rodzajów 

miłości nie może się wyrażać w sposób doskonały bez drugiego, gdyż ani Bóg nie 

może być prawdziwie kochany bez miłości bliźniego, ani bliźni bez miłości Boga. 

Dlatego właśnie, gdy Pan pytał trzykrotnie Piotra, czy Go miłuje, a Piotr 

odpowiadał, że tak, Pan dodawał za każdym razem: "Paś owce moje" albo "Paś 

baranki moje", tak jakby chciał jasno powiedzieć: "Jedynym i prawdziwym 

dowodem autentyczności miłości do Boga jest sprawowanie ciągłej troski, pracując 

gorliwie dla potrzebujących braci"2. 

 

 

 Tło biblijne:  Całopalenia i ofiary 

  

Stary Testament zawiera instrukcje dotyczące kilku rozmaitych rodzajów ofiar, w 

tym ofiar całopalnych, czyli holokaustu, podczas których zwierzę było spalane na 

ołtarzu w całości (Kpł 1,3-17). 

W czasach Jezusa, gdy jeszcze stała świątynia, kult żydowski koncentrował się na 

składaniu ofiar ze zwierząt. 

Już Stary Testament potwierdzał, że posłuszeństwo i miłość są istotniejsze niż 

ceremonialne składanie ofiar3. 

Lecz mimo to ów uczony w Piśmie - rozmawiający z Jezusem w świątyni, pośród 

członków kapłańskiej hierarchii (12,18) - wykazał się dużą śmiałością, stwierdzając, że 

miłowanie Boga jest ważniejsze niż wszystkie ofiary świątynne.  

 
2 Beda Czcigodny, Homilie do Ewangelii 2,22, za: Ewangelia wg św. Marka, red. wyd. pol. L. Misiarczyk, J. 
Naumowicz, t. Skibiński 
3 Zob. Ps 40,7-9; Prz 21,3; Oz 6,6; Am 5,21-24; Mi 6,6-8 



Nie  mógł on też wiedzieć, że cały system ofiarniczy miał być wkrótce zastąpiony 

całkowicie wystarczającą ofiarą Jezusa, Baranka Bożego (J 1,29), która wypełnia sobą 

zarówno przykazanie miłości, jak i starotestamentowe ofiary. 

Tak jak świątynna ofiara całopalna, Jezus całkowicie "spali" się w ofierze z samego 

siebie.  

Lecz wartość Jego ofiary nieskończenie przewyższa świątynny holokaust, 

ze względu na płomień miłości ku Bogu, w którym jest ona składana.  

Doskonała ofiara Jezusa stanie się dla chrześcijan źródłem i wzorem ich miłości ( 

Rz 12,1-2: "A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała 

swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby 

Bożej.                      Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez 

odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu 

przyjemne i co doskonałe.";  

Ef 5,2: " I postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał 

za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu."). 

 

Jezus kończy, stwierdzając: Nie ma innego przykazania większego od tych. 

Cała reszta Prawa to po prostu wyjaśnienie, jak należy miłować Boga i bliźniego. 

Doskonałe wypełnienie tego podwójnego przykazania oznaczałoby wypełnienie 

całego Prawa (por. 

Rz 13,8-10: "Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem 

miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 

kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego 

swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 

doskonałym wypełnieniem Prawa." 

Jk 2,8: "Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz 

miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.") 

 [12, 32-33]    

 Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś 

powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.  Miłować Go całym 

sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego 

daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. 

Dostrzegając kryjącą się w odpowiedzi Jezusa mądrość, uczony w Piśmie wyraża 

swą aprobatę, przywołując przy tym częste w Biblii potwierdzenie jedyności Boga 

(por. 



Pwt 4,39: "Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie 

wysoko i na ziemi nisko nie ma innego." 

1 Krl 8,60: "Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan jest Bogiem, a 

innego nie ma." 

Iz 46,9: "Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma 

innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja."). 

Następnie uczony rozwija tę kwestię: miłowanie Boga całym swym jestestwem oraz 

miłowanie innych znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. 

 [12, 34]  

 Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś 

od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. 

Teraz z kolei Jezus chwali uczonego w Piśmie za jego przenikliwość. 

Jednak odpowiedź ta jest dwuznaczna.  

Zrozumienie przez owego uczonego, czego naprawdę pragnie Bóg, pokazuje, że 

niedaleko jest on od królestwa Bożego, czyli od obecności i panowania Boga, które 

są przedmiotem całej misji Jezusa (zob. 1,15). Lecz jeszcze nie jest on w tym 

królestwie. 

Jezus zarazem potwierdza słowa uczonego w Piśmie, jak i wzywa go, by poszedł 

jeszcze dalej. Nic dziwnego, że nikt już nie odważył się Go więcej pytać. 

 

 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

"Dwa najważniejsze przykazania"  

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.  

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”. 



 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!  

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”.  

 

 

Abp Grzegorz Ryś - "Moc wiary" 
Złota zasada 

 

Tak zwana złota zasada postępowania w ustach Jezusa brzmi następująco:  
 

"Wszystko, co byście chcieli żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie! Albowiem na 

tym polega Prawo i Prorocy" (Mt 7,12; por. Łk 6,31) 



 

 Zasadę tę znamy - pewnie każdy z nas od dzieciństwa - w nieco innej formie: "Nie czyń 

drugiemu co tobie niemiłe". 

Ta przysłowiowa zasada jest (jak widać) sformułowana negatywnie ("Nie czyń..."), a 

więc minimalistycznie: nakazuje nam powstrzymać się od zła - nie krzywdzić drugiego.  

Przekłada się na nasze - zgoła nierzadkie - deklaracje: "Jestem w porządku; nikogo nie 

pobiłem, nie okradłem, nie sponiewierałem ...". 

Być może na poziomie przysłowia to wystarczy ...  Ale nie na poziomie nauki Jezusa, i 

nie na poziomie Jego wykładu "Prawa i Proroków". 

 Na czym w imieniu Jezusa "polega Prawo i Prorocy"? Kto tak naprawdę może 

powiedzieć, że je wypełnia? 

 

 W rozmowie z uczonym w Prawie (zob. Mt 22) Jezus mówi: "Będziesz miłował Pana 

Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.  Będziesz 

miłował swego bliźniego jak siebie samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera się 

całe Prawo i Prorocy". 

 

 W tym samym duchu wykłada Prawo św. Paweł: " Kto miłuje, wypełnił Prawo (...),  

przeto  miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13,8-10). 

 

 Wróćmy do "złotej zasady". Jezus mówi: "Czyń dobrze!"- tak, byś wypełnił Prawo i 

Proroków, a więc czyń dobrze z miłością. 

 

Chodzi więc nie tylko o to, czy innym świadczymy dobro, ale także o to, w jakim duchu 

je czynimy.  Z jakich pobudek? Motywacji? W jaki sposób? 

 

 Nie wystarczy bowiem, by dać komuś "dychę", nie patrząc mu przy tym w oczy, albo 

wręcz patrząc na niego z pogardą i osądem.  Nikt z nas nie chciałby otrzymać takiej 

"jałmużny" - upokarzającej  i poniewierającej. 

 

 A więc: czyń dobrze z miłością. Albo - z nieco innej strony (tak, jak to formułuje 

święty Jan) -  "Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą" (1 J 3,18). 

 

 We wszystkich przywoływanych tu tekstach "miłość", o której mowa, oddana jest 

greckim słowem agape.  

 

Chodzi więc o miłość, którą człowiek przede wszystkim przyjmuje od Boga.  Jako dar.  

Miłość, której sam z siebie nie potrafi pracować czy "wyprodukować". Ona przynależy Bogu. 

Jest Jego naturą.  Do człowieka przychodzi jako łaska. 

 



Możesz ją przyjąć i nią się dzielić - wtedy rzeczywiście pozwala ci ona przekroczyć 

wszystkie granice. To dlatego św. Łukasz przekazując "złotą zasadę" umieszcza ją w 

bezpośrednim kontekście przykazania miłości do nieprzyjaciół. 

  

Bóg - jak widać - udziela nam tego, co później nakazuje. Wyposaża nas  w możliwości 

wypełnienia Prawa i Proroków. Najpierw nas obdarza i uzdalnia, potem daje polecenia 

zawarte w Prawie.  Również w "złotej zasadzie". 

 

 Nie czyniąc innym tego, czego byśmy od nich sami oczekiwali, nie tylko łamiemy 

kanony sprawiedliwości i prostej uczciwości. Bagatelizujemy także łaskę Boga. Stawiamy jej 

opór!  Marnujemy moment (kairos) zbawienia. 

 

 "Złota zasada" nie jest więc ogólnoludzkim moralizowaniem -                                   

w ustach Jezusa jest Ewangelią łaski . 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

➢ Św. Augustyn 
 

Jeśli serce jest pełne miłości, masz Ducha Bożego 

 

 

„Boga nikt nie oglądał” (1 J 4, 12nn). Patrzcie, najmilsi: „Jeżeli się miłujemy 

nawzajem, Bóg w nas przebywa, a miłość Jego jest w nas doskonała”.  
 

Zacznij kochać, a staniesz się doskonały. 

 

Zacząłeś kochać? Zaczął mieszkać w tobie Bóg! Kochaj Tego, który zaczął mieszkać 

w tobie, aby cię udoskonalił, skoro w doskonalszy sposób w tobie zamieszkał.  

„Przez to poznajemy, że w Nim przebywamy i że On w nas przebywa, że udzielił 

nam ducha swojego”.  

Dobrze, Bogu dzięki! Poznajemy, że w nas mieszka. Po czym poznajemy, że w nas 

mieszka? Zaznacza to Jan: „Przez to, że udzielił nam Ducha swojego”.  

Pytaj serca! Jeśli jest pełne miłości, masz Ducha Bożego. Skąd wiemy, że po tym 

poznajesz, iż Duch Boży mieszka w tobie?  



Zapytaj Pawła: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 

Świętego, który nam jest dany” (Rz 5, 5). 

 

➢ Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Proste i jasne przykazania 

 

To, co jest sprawiedliwe, co jest uczciwe, co jest pożyteczne, krótko mówiąc, całą 

cnotę Chrystus określił krótkimi i jasnymi słowami i nas jej nauczył, powiedziawszy raz: 

„Na tych dwóch przykazaniach wszystek Zakon zawisł i Prorocy” (Mt 22, 40), to jest 

na miłości Boga i bliźniego.  

I znowu: „Wszystko więc, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, i wy im 

czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy” (Mt 7, 12).  

To wszystko jest zupełnie zrozumiałe i łatwe do nauczenia się i dla rolnika, i 

niewolnika, i sługi, i wdowy, i chłopca, tego, kto wydaje się bardzo ograniczony. Taka 

jest prawda. Potwierdza ją doświadczenie. 

 

 

 

I czytanie :     Pwt 6, 2-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i 

prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po 

wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego 

przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci 

przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i 

miód.  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.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Św. Ambroży 

 

Słuchaj Izraelu! 

Czego przede wszystkim powinniśmy się uczyć, jeśli nie milczenia, abyśmy tak 

potrafili mówić, żeby moje własne słowa mnie nie potępiły, zanim uwolnią cudze? 

Napisano bowiem: „Na podstawie twych słów będziesz potępiony” (Mt 12, 37).  

Po cóż więc przez mowę narażać się pochopnie na niebezpieczeństwo potępienia, 

skoro możesz być bezpieczniejszy, zachowując milczenie?  

Widziałem, jak przez mowę wielu popadło w grzech, przez milczenie zaś zaledwie ten 

i ów. Przeto umieć milczeć jest trudniej, niż mówić. Wiem, że ludzie przeważnie mówią 

dlatego, że nie umieją milczeć. Rzadko się zdarza, żeby ktoś milczał, ponieważ sądzi, że 

słowa nic mu nie pomogą. Mądry więc jest ten, kto potrafi milczeć.  

Wreszcie i Mądrość Boża powiedziała: „Pan dał mi język wyćwiczony, abym 

wiedział, kiedy należy mówić” (Iz 50, 4). Słusznie więc sądzimy, że mądry jest ten, 

kogo Pan poucza, w jakich okolicznościach powinien mówić.  

Dlatego trafnie mówi Pismo Święte: „Człowiek mądry milczeć będzie do chwili 

odpowiedniej” (Syr 20, 7). Dlatego święci Pańscy miłowali milczenie. Wiedzieli, że 

mowa ludzka bardzo często jest zapowiedzią grzechu, że w słowach człowieka tkwi 

początek jego błędu.  

Prócz tego święty Pański mówi: „Rzekłem: «Będę pilnował dróg moich, abym nie 

zgrzeszył językiem»” (Ps 38, 2). Wiedział bowiem i czytał, że człowiek tylko dzięki 

opiece Bożej jest zabezpieczony przed biczem własnego języka i świadectwem własnego 

sumienia (Hi 5, 21).  

(...) Zakon mówi: „Słuchaj, Izraelu, Pana Boga twego” (Pwt 5, 21). Nie powiedziano 

„mów” lecz „słuchaj”.  

Ewa dlatego upadła, że powiedziała do męża coś, czego nie usłyszała od Pana Boga 

swego. Pierwsze słowo Boga upomina cię: „Słuchaj!”. Słuchając, strzeżesz dróg 

swoich, a jeśli padłeś, szybko naprawiasz błąd. Bo „Jak zachowa młodzieniec drogę 

swą w czystości? Przestrzegając słów Twoich” (Ps 118, 9).  

Najpierw więc milcz i słuchaj, abyś nie zgrzeszył językiem. Wielkie to nieszczęście, 

gdy ktoś własnymi ustami ściąga na siebie potępienie. Jeśli bowiem zda rachunek ze 

słowa próżnego (Mt 36), o ileż bardziej zdawać go będzie ze słowa nieczystego i 

obelżywego! Bardziej nas bowiem obciążają słowa wypowiedziane w przystępie 

gwałtownych uczuć niż słowa próżne. Jeśli więc żąda się zdania sprawy ze słowa 

próżnego, o ileż słuszniej należy się kara za słowa bezbożne? 



➢  Św. Augustyn 

 

Kto umie siebie kochać, ten Boga miłuje. 

Znajdujemy w Piśmie Świętym wiele świadectw mówiących o miłości człowieka dla 

Boga. Z konieczności dotyczą one również i dwóch pozostałych władz duszy, gdyż nikt 

nie może kochać tego, o czym nie pamięta i o czym w ogóle nie wie.  

Stąd najbardziej znane i najważniejsze jest przykazanie:  

„Będziesz miłował Pana, Boga twego” (Pwt 6, 5). 

Tak już jest stworzona dusza ludzka, że nigdy nie przestaje o sobie pamiętać, rozumieć 

i kochać siebie. Mówi się, że jeśli ktoś nienawidzi drugiego, to stara się jemu szkodzić. 

Słusznie więc można powiedzieć, że dusza człowieka nienawidzi siebie, jeśli sobie 

szkodzi. Nieświadomie pragnie dla siebie zła, z chwilą gdy chce tego, co jej szkodzi.  

Dlatego to napisane jest: „Lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę 

swoją” (Ps 10, 6). A więc kto umie siebie kochać, ten Boga miłuje.  

I odwrotnie: „Kto Boga nie kocha, ten nawet, jeśli siebie miłuje – to przecież jest 

wrodzone – to jednak nie bez racji można by to nazwać nienawiścią ku sobie”. 

 Stąd straszliwy błąd: „choć wszyscy pragną dla siebie dobra, jednak wielu działa 

na swoją szkodę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uniżył samego siebie… dla nas  

 

Jezus, Cierpiący Sługa 

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (Mt 16,16)  

Jak miłe musiało być Jezusowi to śmiałe wyznanie Piotra! Pokazywało, że najbliżsi 

uczniowie zaczynają rozumieć, kim On jest. Dostrzegł w tym także działanie Ducha 

Świętego, który uzdolnił Apostoła do takiego wyznania.  

I wtedy właśnie nazwał Piotra „skałą”, na której zbuduje swój Kościół (Mt 16,18). 

Dla ucznia było to wielkie wyróżnienie. Chwilę później Jezus powiedział coś zupełnie 

nieoczekiwanego, co w uszach uczniów zabrzmiało niezrozumiale i złowrogo.  

Oznajmił im bowiem, że „musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od 

starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie za - bity i trzeciego 

dnia zmartwychwstanie” (Mt 16,21).  

Bezpośredniość słów Jezusa zaskoczyła Piotra. Ich treść była tak niepokojąca, że 

zaczął napominać Jezusa, Człowieka, którego przed chwilą uznał za Mesjasza. 

 „Panie, niech Cię Bóg broni!” – zawołał. „Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie” (Mt 

16,22).  



➢ Dlaczego Piotr zareagował tak mocno?  

➢ Dlaczego zapowiedź Jezusa była dla niego tak szokująca?  

Ponieważ idea cierpiącego Mesjasza – co gorsza, Mesjasza skazanego na śmierć – 

była ostatnią rzeczą, jaką mógł sobie wyobrazić. Żydzi oczekujący na Mesjasza 

spodziewali się, że stanie się on nowym królem, który będzie panował nad narodem 

wybranym w nowym królestwie.  

Teraz jednak Jezus oznajmia, że owszem, jest Mesjaszem, ale bynajmniej nie przy 

szedł po to, by zdobyć tron Izraela, na którym zasiada król Herod kolaborujący z 

rzymskim okupantem. Przyszedł po to, aby cierpieć.  

➢ W jaki sposób Jezus doszedł do rozumienia swojej misji w tak 

radykalnie odmienny sposób?  

Ojciec, który objawił Mu, że jest Mesjaszem i Synem Bożym, pokazał Mu również, 

że „spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym” (Łk 18,31) 

– w tym także proroctwa o Cierpiącym Słudze.  

▌ KIM JEST SŁUGA?  

Jezus z pewnością doskonale znał cztery pieśni o Cierpiącym Słudze zapisane w 

Księdze Izajasza (Iz 42,1-4; 49,1-6; 50,4-7; 52,13--53,12). Pieśni te były często 

czytane w synagogach za Jego czasów.  

Podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział swoim uczniom: „To, co jest napisane, 

musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do 

Mnie odnosi, dobiega kresu” (Łk 22,37).  

Zacytował im ostatnią z pieśni o Słudze Jahwe (Iz 53,12).  

Zapewne od wczesnych lat Jezus musiał dostrzegać w tych słowach zapowiedź 

własnego losu. Możemy się domyślać, jak to przeświadczenie, że jest wezwany do 

oddania życia, znajdowało coraz wyraźniejsze potwierdzenie w miarę upływu czasu.  

Być może rozważając opowieści o swym cudownym poczęciu i narodzinach, 

przekazane Mu przez Maryję i Józefa, słyszał echo tej pieśni: „Powołał Mnie Pan już 

z łona mej matki, Od jej wnętrzności wspomniał moje imię” (Iz 49,1).  

Przy chrzcie w Jordanie, słysząc głos Ojca, rozumiał, że właśnie spełniają się słowa 

innej pieśni: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; On przyniesie narodom 

Prawo” (Iz 42,1).  

Widząc, jak ludzie reagują na Jego nauczanie, przypominał sobie kolejne z tych 

proroctw: „Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc 

strudzonemu krzepiącym słowem” (Iz 50,4).  



Narastający sprzeciw ze strony większości faryzeuszy i uczonych w Piśmie nasuwał 

Mu na myśl najdłuższą i najbardziej dramatyczną z pieśni o Słudze:  

„Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 

jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic” (Iz 

53,3).  

Rozważał na modlitwie swoje doświadczenia w kontekście Biblii wiedząc, że to 

właśnie On ma być „przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy”; ma 

być Sługą, który „usprawiedliwi wielu”, gdyż „siebie na śmierć ofiarował” (Iz 

53,5.11.12).  

▌ UFAJĄCY SŁUGA BOŻY  

Jezus przyszedł jako Cierpiący Sługa do Izraela i całego świata. Wisząc na krzyżu, 

modląc się w ogrodzie Oliwnym, a nawet łamiąc chleb i błogosławiąc wino podczas 

Ostatniej Wieczerzy, doskonale rozumiał, że plan Ojca wzywa Go do oddania życia na 

krzyżu po to, by odkupić Izraela i stać się światłem dla pogan.  

Jego ostatnia modlitwa na krzyżu:  

„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27,46) ujawnia ogrom bólu 

wyrażony słowami Psalmu 22, który jest modlitwą ufności pośród wielkiego 

cierpienia:  

„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa 

mego jęku. Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz, i nocą, a nie 

zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela! Tobie 

zaufali nasi przodkowie, zaufali, i Tyś ich uwolnił; do Ciebie wołali i zostali 

wybawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu” (Ps 22,2-6).  

Jezus, podobnie jak psalmista, wiedział, że nawet w chwili, gdy wszystko wydaje 

się mroczne i beznadziejne, może zaufać, że Ojciec Go wybawi. Skoro znalazł się na 

krzyżu z woli Ojca, ufał, że Ojciec Go nie opuści.  

▌ ZMAGANIA NA MODLITWIE  

Myślimy często, że modlitwa Jezusa była jednym pasmem pokoju i zdania się na 

Boga. W pewnym sensie jest to prawda.  

W końcu Jezus chodząc po ziemi jako człowiek przez cały czas był Synem Bożym. 

Jednak mimo to Pismo Święte ukazuje nam sytuacje, w których Jezus przeżywał 

zmagania na modlitwie.  

Przypomnijmy sobie, jak błagał Ojca w Ogrodzie Oliwnym: „Jeśli to możliwe, 

niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty” (Mt 26,39).  



Podobnie możemy wyobrazić sobie, jak Jezus zmagał się czytając Pisma żydowskie 

i rozważając w ich świetle swoje życie i własną tożsamość.  

Mając Boską naturę wiedział, że jest Synem Bożym, jednak będąc 

również człowiekiem musiał zmagać się ze świadomością tego, do czego 

został wezwany i jak, zgodnie z wolą Ojca, ma to uczynić.  

Wiedza o tym, że Jezus także zmagał się na modlitwie, może stać się dla nas 

pomocą w naszym własnym życiu duchowym, szczególnie w chwilach, gdy zmagamy 

się, by rozpoznać wolę Boga i ją wypełnić.  

Może też zachęcić nas do wytrwałego proszenia Boga Ojca, by pomógł nam 

zrozumieć, kim jest Jezus. Ponieważ im bliżej poznajemy Go jako Cierpiącego Sługę, 

tym głębiej rozumiemy, że nie jesteśmy sami w naszym cierpieniu.  

▌ KIM JESTEM DLA CIEBIE?  

➢ Za kogo więc ty uważasz Jezusa?  

Nie chodzi tu tylko o znajomość nauki o Nim.  

➢ Za kogo uważasz Jezusa w swoim sercu? Jaką masz z Nim 

relację?  

Oto kilka prostych pytań, które pomogą ci rozważyć tę kwestię na modlitwie:  

 

• Czy świadomość, że Jezus jest Mesjaszem, który przyszedł wybawić cię 

z niewoli grzechu i chce przemieniać twoje życie, napełnia cię nadzieją? Czy 

napełnia cię wdzięcznością i radością?  

 

• Czy świadomość, że Jezus jest Synem Człowieczym, który ma władzę 

nad światem i nad twoim życiem, każe ci paść na kolana w akcie 

uwielbienia i podziwu, że Ten, który zasiada po prawicy Ojca, w tak 

niezwykły sposób troszczy się o ciebie?  

 

• Czy świadomość, że Jezus, odwieczny Syn Boży i Cierpiący Sługa, który 

zszedł ze swego tronu, aby cierpieć i umrzeć za ciebie i za cały świat, 

napełnia twoje serce zarówno żalem za grzechy, jak i radością, że Jego 

cierpienie nie poszło na marne?  

 



 

Zastanawiając się nad tymi pytaniami  

pomódl się pięknym hymnem o Jezusie                                                        

z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 2,5-11). 

 

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.   

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 

być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy 

się podobnym do ludzi.  

A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 

stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.  

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 

wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i 

ziemskich i podziemnych.  

I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale 

Boga Ojca. 

 

 

Odmów go powoli kilkakrotnie. Pozwól, by jego słowa zapadły ci w serce.  

Oto, kim jest Jezus: twoim Mesjaszem, Synem Człowieczym, który poniósł śmierć, 

aby cię wybawić.  

W tym tygodniu rozważ na modlitwie poniższe teksty prosząc Jezusa, Cierpiącego 

Sługę, aby pokazał ci, do czego był gotów, aby wybawić cię od grzechu i wprowadzić 

do niebieskiej ojczyzny.  

• Izajasz 42,1-4 • Izajasz 49,1-7 • Izajasz 50,4-11 • Izajasz 

52,13--53,12 • List do Filipian 2,5-11 ▐ 


