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Drodzy braterstwo w Chrystusie

Badacze Pisma �wiêtego, podobnie jak wiêkszo�æ chrze-
�cijan, bywaj¹ tradycjonalistami. Sk³onno�æ do poszukiwa-
nia nowych nauk jest raczej uznawana za przywarê ni¿ zale-
tê. St¹d te¿ bracia starsi staj¹cy przed zgromadzeniami czê-
sto zastrzegaj¹ siê, przynajmniej w Polsce, ¿e to co powie-
dz¹ nie bêdzie niczym nowym. Dlatego z pewn¹ obaw¹ chcê
wam siê przyznaæ, ¿e bêdê mówi³ o czym� w³a�nie nowym,
a mianowicie o:

Nowym przykazaniu.

W Ewangelii Jana czytamy s³owa Pana Jezusa:

�Przykazanie nowe dajê wam, aby�cie siê spo³ecznie mi³o-
wali; jakom i ja was umi³owa³, aby�cie siê i wy spo³ecznie
mi³owali� � Jan 13:34.

Pan Jezus by³ nowatorem. Jego nauka nie mie�ci³a siê w
ramach systemu pogl¹dów starego przymierza. Dlatego by³
zgorszeniem dla tradycjonalnych ¯ydów. Aposto³ Jan, któ-
ry najwierniej przekaza³ nam naukê Jezusa o nowym przy-
kazaniu, tak ³agodzi nowatorskie spojrzenie Mistrza na rze-
czywisto�æ starozakonn¹:

�Bracia! nie nowe przykazanie wam piszê, ale przykazanie
stare, które�cie mieli od pocz¹tku; a to stare przykazanie
jest ono s³owo, które�cie s³yszeli od pocz¹tku� � 1 Jana 2:7.

Zdaje siê, ¿e nie mówi tutaj o pocz¹tku objawienia Bo¿ego
na Synaju, lecz o nowej epoce zwiastowanej krzykiem nie-
mowlêcia w Betlejemskiej oborze.

I Jan okazuje siê jednak nowatorem gotowym zgorszyæ tra-
dycjonalistów ¿ydowskich. Pisze bowiem w nastêpnym
wersecie:

�Zasiê przykazanie nowe piszê wam� � 1 Jana 2:8.

¯ydzi ju¿ za dni Jezusa uwa¿ali, ¿e Prawo Zakonu jest za-
mkniête i nikt nie powinien siê wa¿yæ cokolwiek do niego
dok³adaæ albo ujmowaæ. Faryzeuszowie pozostawiali sobie
jednak wygodn¹ furtkê w postaci tradycji ustnej. Twierdzili
mianowicie, ¿e Tora Pisana jest jedynie jednym z dwóch
sk³adników Prawa. Drugim mia³a byæ tradycja przekazywa-
na ustnie od czasów Moj¿esza, za po�rednictwem ojców,
wprost do uszu szanowanych rabinów, z których wielu zda-
je siê mia³o nadziejê, ¿e ich nauka po latach tak¿e wejdzie
w sk³ad Prawa przekazanego ustnie przez Moj¿esza. Gdyby
jednak który z nich odwa¿y³ siê powiedzieæ, ¿e jego nauka
jest nowa zosta³by natychmiast odtr¹cony przez stronnic-
two faryzejskiej ob³udy.

Pan Jezus wyst¹pi³ wprost przeciwko tej postawie i jawnie
g³osi³ nowatorstwo swej nauki. Wype³ni³ Zakon, przekre�li³
ustawy zakonne, potêpi³ tradycjê faryzejsk¹ i ustanowi³ nowe
kap³añstwo, now¹ �wi¹tyniê, nowy zakon i � NOWE PRZY-
KAZANIE.

Stare prawo mia³o 10 przykazañ. W s³ynnej rozmowie z
pewnym specjalist¹ od Zakonu Pan Jezus zamkn¹³ prawo
10 przykazañ w dwóch podstawowych nakazach:

�Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca
twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej my�li
twojej. To jest pierwsze i najwiêksze przykazanie. A wtóre
podobne jest temu¿: Bêdziesz mi³owa³ bli�niego twego, jako
samego siebie Na tych dwóch przykazaniach wszystek za-
kon i prorocy zawisnêli� � Mat. 22:37-40.

Wype³nieniem Zakonu mia³a byæ zatem mi³o�æ do Boga i
do bli�niego, czemu nie byli w stanie sprostaæ ¯ydzi; nie
sprosta³by zreszt¹ tym wymaganiom nikt inny z wyj¹tkiem
Sprawiedliwego � Jezusa, drugiego Adama z nieba.

Zauwa¿my, ¿e prawnik, który kusi³ Jezusa pytaniem o naj-
wiêksze przykazanie, wcale nie zgorszy³ siê Jezusowym ujê-
ciem Prawa. Wrêcz przeciwnie. Z opisu ewangelisty Marka
(Mar. 12:28-34) wynika wyra�nie, ¿e z uznaniem odniós³
siê do odpowiedzi Jezusa, a i sam Mistrz pozytywnie oceni³
postawê swego rozmówcy, stwierdzaj¹c:

�Nie daleko� jest od królestwa Bo¿ego� � Mar. 12:34.

Tak wiêc mi³o�æ nie by³a pojêciem obcym dla prawa stare-
go przymierza. Stanowi³a wrêcz jego rdzeñ i by³a prawdzi-
w¹ tre�ci¹ Prawa. Tkwi³ tak¿e w Prawie nakaz mi³owania
bli�niego, co ¯ydzi interpretowali jako mi³o�æ dla innych
cz³onków spo³eczno�ci narodu wybranego. Chodzi³o tutaj
wiêc w ich pojêciu o mi³o�æ spo³eczn¹, mi³o�æ wzajemn¹,
która mia³a wyró¿niaæ naród wybrany od innych ludzi.

Je�li wiêc pojêcie mi³o�ci spo³ecznej przynale¿a³o do zako-
nu dziesiêciu przykazañ, to dlaczego przykazanie, które Je-
zus w dniu swej �mierci pozostawia uczniom jako testament,
zosta³o nazwane nowym. Czy¿by racjê mieli ci, którzy czy-
taj¹c list apostolski �w. Jana przytakiwali: Rzeczywi�cie, to
co oni g³osz¹ nie jest niczym nowym. Przecie¿ ju¿ Moj¿esz
nakaza³ mi³owaæ bli�niego. Czym¿e wiêc ró¿ni siê chrze-
�cijanin, który ma mi³owaæ swego brata chrze�cijanina, od
¯yda, który mi³uje swego brata ¯yda.

Aby odeprzeæ ten zarzut i dok³adnie zrozumieæ naukê Jezu-
sa o nowym przykazaniu mi³o�ci spo³ecznej, warto przyj-



rzeæ siê najpiêkniejszej chyba definicji mi³o�ci, jak¹ pozo-
stawi³ �w. Pawe³.

 �Mi³o�æ jest d³ugo cierpliwa,
dobrotliwa jest;
mi³o�æ nie zajrzy,
mi³o�æ nie jest rozpustna,
nie nadyma siê;

Nie czyni nic nieprzystojnego,
nie szuka swoich rzeczy,
nie jest porywcza do gniewu,
nie my�li z³ego;
Nie raduje siê z niesprawiedliwo�ci,

ale

siê raduje z prawdy;
Wszystko okrywa,
wszystkiemu wierzy,
wszystkiego siê spodziewa,
wszystko cierpi� � 1 Kor. 13:4-7

Aby opisaæ mi³o�æ, aposto³ przytacza a¿ 15 w³a�ciwo�ci,
którymi winna siê cechowaæ prawdziwa mi³o�æ. Warto za-
uwa¿yæ piêkn¹ i g³êboko logiczn¹ strukturê tej definicji.

Po pierwsze:
Spójnik �ale� rozdziela 15 przytoczonych przez Paw³a cech
mi³o�ci na dwie grupy 10 + 5.

Po drugie
W grupie 10 cech dwie sformu³owane s¹ pozytywnie: �mi-
³o�æ jest d³ugo cierpliwa, dobrotliwa jest�. Pozosta³e sfor-
mu³owania mówi¹, jak¹ mi³o�æ byæ nie powinna. W grupie
5 pozosta³ych cech wszystkie sformu³owania s¹ pozytyw-
ne.

Dla porównania przyjrzyjmy siê strukturze 10 przykazañ
Bo¿ych danych Moj¿eszowi.

Zauwa¿amy, ¿e równie¿ dwa z nich s¹ sformu³owaniami
pozytywnymi, nakazami:

�Pamiêtaj na dzieñ odpocznienia, aby� go �wiêci³.�
�Czcij ojca twego i matkê twoj¹,...� (Por. 2 Moj¿.

20:1-17).

Pozosta³e przykazania to zakazy, które informuj¹, czego nie
nale¿y czyniæ, albo inaczej mówi¹c � co sprzeciwia siê mi-
³o�ci, skoro ju¿ wiemy, ¿e �wype³nieniem zakonu jest mi-
³o�æ� (Rzym. 13:10).

Wszyscy interpretatorzy Zakonu powszechnie zgadzaj¹ siê,
¿e przykazania nale¿y podzieliæ na dwie tablice: Tablicê
zobowi¹zañ wobec Boga i Tablicê zobowi¹zañ wobec in-
nych ludzi. Pierwsza tablica opisywa³a wiêc, w jaki sposób
mi³owaæ Boga ca³ym sercem, dusz¹ i my�l¹. Druga za� cha-
rakteryzowa³a mi³o�æ bli�niego.

W�ród komentatorów nie ma jednak zgodno�ci co do tego,
ile przykazañ znajdowa³o siê na pierwszej, a ile na drugiej
tablicy. Katolicy, którzy po³¹czyli pierwsze i drugie przyka-
zanie, a z dziesi¹tego zrobili dwa, dziel¹ 10 przykazañ na
grupy 3 + 7. Powszechny w�ród protestantów pogl¹d g³osi,
¿e przykazania nale¿y podzieliæ na grupy 4 + 6. Obydwa te
pogl¹dy zgodne s¹ co do tego, ¿e przykazania mi³o�ci do
Boga koñcz¹ siê na nakazie �wiêcenia sabatu, za� przykaza-
nie czci dla rodziców rozpoczyna tablicê przykazañ mi³o�ci
do bli�niego.

Przekonajmy siê, jakie zdanie na ten temat wyra¿a bez-
sprzecznie najlepszy znawca Prawa Zakonu, aposto³ Pawe³:

�...kto mi³uje bli�niego, zakon wype³ni³. Gdy¿ to przykaza-
nie:

Nie bêdziesz cudzo³o¿y³,
nie bêdziesz zabija³,
nie bêdziesz krad³,
nie bêdziesz fa³szywie �wiadczy³,
nie bêdziesz po¿¹da³,

i je�li które insze jest przykazanie, w tem s³owie sumownie
siê zamyka, mianowicie: Bêdziesz mi³owa³ bli�niego twe-
go, jako siebie samego. Mi³o�æ bli�niemu z³o�ci nie wyrz¹-
dza; a tak wype³nieniem zakonu jest mi³o�æ� � Rzym. 13:8-
10.

Aposto³ rozwijaj¹c stwierdzenie, ¿e wype³nieniem zakonu
jest mi³o�æ do bli�niego, a wiêc mówi¹c wyra�nie o zawar-
to�ci drugiej tablicy, wymienia 5 przykazañ. Ze zdziwieniem
zauwa¿amy, ¿e na jego li�cie nie pojawia siê przykazanie
nakazuj¹ce okazywanie czci rodzicom. Nie sposób przyj¹æ,
¿e aposto³ je po prostu pomin¹³, albo o nim zapomnia³. Nie
mo¿e siê ono tak¿e kryæ w stwierdzeniu �i je�li które insze
jest przykazanie�, gdy¿ gdyby mia³o chodziæ o jedno tylko,
pi¹te przykazanie, to aposto³ by je zapewne po prostu wy-
mieni³. Mówi¹c o innych przykazaniach, nie mia³ wiêc na
my�li pozosta³ych sk³adników dekalogu, ale raczej to, co
¯ydzi uwa¿ali za przykazania. Tak s³owo greckie «entole»
jak i hebrajskie «micwa» mia³y ogólne znaczenie: zalece-
nia, polecenia, czy nakazu. St¹d te¿ ̄ ydzi wyró¿niali w Pra-
wie 613 przykazañ, a nie tylko 10, zaliczaj¹c do nich wiele
z Boskich poleceñ, które stanowi³y raczej rodzaj komenta-
rza do Dekalogu.

Je�li zatem aposto³ nie wymienia pi¹tego przykazania w�ród
przykazañ mi³o�ci bli�niego, oznacza to, ¿e musia³ rozu-
mieæ, ¿e nale¿a³o ono do pierwszej tablicy, przykazañ mi³o-
�ci Boga. Byæ mo¿e cze�æ dla rodziców, podobnie jak na-
kaz �wiêcenia sabatu, mia³ znaczenie symboliczne. Stosu-
nek syna do Ojca by³ obrazem stosunku cz³owieka do Boga.
Cze�æ dla ojca i matki by³a jakby uciele�nieniem czci dla
Boga. Tê sam¹ zasadê przyj¹³ pó�niej �w. Pawe³ ucz¹c, ¿e
mi³o�æ mê¿a dla ¿ony jest obrazem stosunku Chrystusa do
Ko�cio³a i odwrotnie.

Z naszych rozwa¿añ wynika zatem, ¿e 10 przykazañ dzieli-
³o siê na dwie grupy po 5, z których pierwsza odpowiada³a-



by przykazaniu mi³o�ci Boga, a druga � przykazaniu mi³o-
�ci bli�niego.

Przypomnijmy, ¿e �w. Pawe³ opisuj¹c mi³o�æ w jej chrze-
�cijañskim ujêciu przytacza 15 cech, w�ród których wyró¿-
nili�my dwie grupy 10 i 5 cech. Za� w grupie 10 wystêpo-
wa³y dwa nakazy i 8 zakazów. Czy¿by wiêc grupa 10 po-
cz¹tkowych cech z listy aposto³a Paw³a mia³a odpowiadaæ
10 przykazaniom Dekalogu, albo dwóm przykazaniom mi-
³o�ci starozakonnej? Je�li tak, to pozosta³e piêæ cech opisy-
wa³oby nowe przykazanie mi³o�ci spo³ecznej.

Przy tej okazji nie od rzeczy bêdzie zauwa¿enie pewnej sym-
boliki wystêpuj¹cych tu cyfr. 5 jest liczb¹ symbolizuj¹c¹
cz³owieczeñstwo za� 3 wyra¿a ideê bosko�ci, duchowego
istnienia. Stwierdzenia te pozostawimy bez dowodu, gdy¿
umotywowanie tego pogl¹du zajê³oby nam to za du¿o cza-
su. Liczba 15, 3×5, jest wiêc skrzy¿owaniem cz³owieczeñ-
stwa i duchowo�ci, na drodze do bosko�ci. Jak¿e piêknie
odzwierciedla to istotê Ko�cio³a, który w ludzkich cia³ach
nosi zal¹¿ek duchowego istnienia i bosko�ci. Aby jednak
zal¹¿ek ten rozwin¹³ siê we wspania³y wspólny organizm
Cia³a Chrystusa, trzeba, aby Ko�ció³ w ciele sprosta³ wy-
maganiom nowego prawa sk³adaj¹cego siê z trzech przyka-
zañ:

1. Bêdziesz mi³owa³ Boga, z ca³ego serca, duszy i my�li
2. Bêdziesz mi³owa³ bli�niego jak samego siebie
3. Bêdziecie siê mi³owali spo³ecznie.

Wiedz¹c ju¿, gdzie szukaæ pomocy w wyja�nieniu tre�ci
nowego przykazania, zastanówmy nad znaczeniem spo³ecz-
nej mi³o�æ i ró¿nicy miêdzy ni¹ a ogóln¹ mi³o�ci¹ do bli�-
niego, a wiêc do ka¿dego cz³owieka?

Przyjrzyjmy siê bli¿ej okre�leniom �w. Paw³a z 13 rozdz. 1
Listu do Koryntian.

1. Mi³o�æ raduje siê z prawdy

Jako pierwsz¹ cechê wymienia aposto³ d¹¿no�æ do poszuki-
wania prawdy. A nie tylko to. Chrze�cijanin ma siê prawd¹
cieszyæ. Nie chodzi tu zatem o zwyk³e, naukowe i meto-
dyczne poznawanie S³owa Bo¿ego. Zapytajmy ka¿dy same-
go siebie, czy przenikanie g³êboko�ci Bo¿ych jest dla nas
fascynacj¹, czy te¿ wynika ze zwyk³ego poczucia obowi¹z-
ku przygotowania siê do badania czy do powiedzenia wy-
k³adu. Czy mo¿emy powtórzyæ za uczniami, którzy pod¹¿a-
j¹c do Emaus s³uchali kazania zmartwychwsta³ego Mistrza:
�Izali serce nasze nie pa³a³o w nas, gdy z nami w drodze
mówi³, i gdy nam Pisma otwiera³� (£uk. 22:32).

Radowanie siê z prawdy ma tak¿e ogólny sens obowi¹zku
mówienia prawdy w ka¿dych okoliczno�ciach ¿ycia oraz
cieszenia siê, ¿e k³amstwo i fa³sz, które w nas tkwi¹ mog¹
byæ przezwyciê¿one.

2. Mi³o�æ wszystko okrywa

Odkrywanie grzechu, fascynowanie siê wrêcz jego rozmia-
rami jest czê�ci¹ ludzkiej natury. Najczê�ciej zreszt¹ obna-

¿amy grzech w �wiêtym przekonaniu o s³uszno�ci takiego
uczynku. Czynimy to bowiem, jak twierdzimy, z mi³o�ci do
brata, po to, aby mu pomóc, albo ewentualnie, by ostrzec
innych przed zakusami grzesznika. Tymczasem mi³o�æ spo-
³eczna cechuje siê sk³onno�ci¹ do ukrywania grzechu, do
zapominania o nim. Przypomnijmy sobie sytuacjê z ¿ycia,
gdy nasze dziecko, ¿ona, umi³owany brat czy siostra, pope-
³nili jaki� karygodny czyn. Staramy siê oczywi�cie reago-
waæ, pomagaæ. Ale ile¿ jednocze�nie podejmujemy wysi-
³ków, by ukryæ przed innymi wstydliwy uczynek. Wydaje
nam siê bowiem, ¿e rzuca on cieñ i na nas samych. Jak¿e
czêsto takie mechanizmy naturalnej mi³o�ci nie dzia³aj¹ w
naszych stosunkach braterskich.

3. Mi³o�æ wszystkiemu wierzy

Cz³owiek, który we wszystko wierzy, bywa dzi� raczej uzna-
wany za naiwnego albo w najlepszym razie za ³atwowierne-
go. Zwykle natura podpowiada nam, ¿e sami wiemy lepiej,
zw³aszcza gdy kto� mówi co�, co nie przystaje do naszych
wyobra¿eñ. A jednak mi³o�æ powinna byæ ³atwowierna, po-
winna zawsze zak³adaæ, ¿e to, co mówi wspó³uczestnik mi-
³o�ci Chrystusowej, jest prawd¹. Lepiej wiele razy siê roz-
czarowaæ i samemu straciæ nieco duchowej si³y, ni¿ raz nie-
s³usznie pos¹dziæ brata o k³amstwo i ob³udê. Lepiej byæ
naiwnym ni¿ podejrzliwym.

4. Mi³o�æ we wszystkim pok³ada nadziejê

Mi³o�æ jest optymistyczna. Nigdy nie mówi �na pewno siê
nie uda�. Mi³o�æ przenosi góry. Mi³o�æ nie w¹tpi, ¿e Bóg
potrafi znale�æ rozwi¹zanie dla ka¿dego i w ka¿dych oko-
liczno�ciach. Mi³o�æ kierowana duchem Chrystusowym a¿
do koñca bêdzie okazywa³a grzesznikowi przekonanie, ¿e
nieskoñczone s¹ zasoby Boskiego mi³osierdzia.

5. Mi³o�æ wszystko cierpi

Umiejêtno�æ, a zarazem konieczno�æ przechodzenia przez
cierpienia z podniesion¹ g³ow¹ i pie�ni¹ na ustach, jest ostat-
ni¹ i najbardziej wyrafinowan¹ cech¹ chrze�cijañskiego cha-
rakteru. W umiejêtno�ci znoszenia cierpieñ nie ma nic z
masochizmu. Jest to prosta �wiadomo�æ konieczno�ci i do-
brego skutku, jakim zaobfituj¹ cierpienia. ¯ycie wed³ug
ducha z czasem spowoduje, ¿e prze¿ywane dolegliwo�ci
bêdziemy oceniaæ z perspektywy wiecznego szczê�cia. Na
pocz¹tku naszej drogi samoofiarowania zachowujemy siê
czêsto jak ma³e dzieci, które si³¹ trzeba prowadziæ do leka-
rza, czy do dentysty. Sami jednak jako doro�li udajemy siê
tam, co prawda bez specjalnego entuzjazmu, ale za to z po-
czuciem konieczno�ci. Zdajemy sobie bowiem sprawê z
przykrych skutków zaniedbania odpowiednio wcze�nie pod-
jêtego leczenia. Wybieramy raczej krótki ból, po to, aby
przez d³ugie lata cieszyæ siê zdrowiem. O ile¿ wiêc bardziej
godne chwilowego cierpienia jest wieczne ¿ycie w nieska-
zitelno�ci boskiego istnienia.

Powtórzmy za aposto³em: Mi³o�æ raduje siê z prawdy,
wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim po-
k³ada nadziejê, wszystko cierpi. Oto cechy prawdziwej spo-
³ecznej mi³o�ci chrze�cijañskiej.



Kto� móg³by jednak w tym miejscu zadaæ s³uszne pytanie:
Ale czym ró¿ni siê tak opisana mi³o�æ od mi³o�ci bli�niego
objawionej w Zakonie i streszczonej przez Jezusa oraz �w.
Paw³a do jednego przykazania: Bêdziesz mi³owa³ bli�niego
jak samego siebie?

Po pierwsze musimy w tym miejscu przytoczyæ wa¿n¹ za-
sadê sprawiedliwo�ci Bo¿ej:

�Albowiem ktobykolwiek zachowa³ wszystek zakon, a w
jednym by upad³, sta³ siê winien wszystkich przykazañ� �
Jak. 2:10.

W my�l tej regu³y nie mo¿e byæ mowy w wype³nieniu trze-
ciego, nowego przykazania, bez zachowania dwóch poprzed-
nich. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e mi³owanie Boga ponad
wszystko i bli�niego jak samego siebie jest ³atwiejszym za-
daniem ni¿ przestrzeganie nowego przykazania mi³o�ci spo-
³ecznej. Nic bardziej b³êdnego. Kto� s³usznie zauwa¿y³, ¿e
chrze�cijanie czêsto ulegaj¹ pokusie niedzielnej moralno-
�ci. Sk³onni s¹ do wielkich po�wiêceñ, wielkich akcji ewan-
gelizacyjnych, pomocy charytatywnej, znacznie trudniej jed-
nak przychodzi im sprostaæ podstawowym zasadom uczci-
wo�ci i wspó³¿ycia miêdzy lud�mi z tak zwanego ��wiata�.
Czêsto tak jak ¯ydzi, których postêpowanie Jezus potêpi³,
sk³onni jeste�my za bli�nich uwa¿aæ jedynie cz³onków w³a-
snej spo³eczno�ci wyznaniowej. W obliczu tej sk³onno�ci
wydaje siê, ¿e czasami znacznie trudniej byæ uczciwym w
¿yciu ni¿ dokonywaæ wielkich czynów, ogólnie pochwala-
nych przez spo³eczno�æ, w której siê zgromadzamy. Byæ
uczciwym, a wiêc wype³niæ przykazanie mi³owania bli�nie-
go jak samego siebie, oznacza czêsto rezygnowanie z w³a-
snych korzy�ci, które maj¹ zwi¹zek z krzywd¹ bli�niego,
podczas gdy tak zwane �po�wiêcanie siê� w s³u¿bie wyzna-
niowej mo¿e czêsto wynikaæ z chêci zaspokojenia mi³o�ci
w³asnej, chêci zdobycia uznania cz³onków spo³eczno�ci.
Nawet je�li sobie tego nie u�wiadamiamy, to i tak tycz¹ siê
nas s³owa aposto³a:

�I choæbym mia³ proroctwo, i wiedzia³bym wszystkie ta-
jemnice, i wszelk¹ umiejêtno�æ, i choæbym mia³ wszystkê
wiarê, tak, ¿ebym góry przenosi³, a mi³o�cibym nie mia³,
nicem nie jest. I choæbym wyna³o¿y³ na ¿ywno�æ ubogich
wszystkê majêtno�æ mojê, i choæbym wyda³ cia³o moje, abym
by³ spalony, a mi³o�ci bym nie mia³, nic mi to nie pomo¿e�
� 1 Kor. 13:2-3.

Odpowiadaj¹c wiêc wprost na postawione pytanie: Czym
ró¿ni siê przykazanie drugie od trzeciego, musimy powie-
dzieæ, ¿e jedno nie istnieje bez drugiego. Nie mo¿e byæ praw-
d¹ mi³o�æ spo³eczna, po której ludzie maj¹ rozpoznaæ ¿e
jeste�my uczniami Chrystusowymi, je�li w stosunku do tych,
którzy maj¹ w nas zobaczyæ Chrystusa, nie jeste�my w sta-
nie sprostaæ zwyk³ym zasadom uczciwo�ci.

Dopiero wtedy, gdy jeste�my uczciwi w stosunku do bli�-
niego, czyli umiemy traktowaæ go w taki sam sposób, jak
chcieliby�my, aby nas traktowano, dopiero wtedy, mi³o�æ
do brata w Chrystusie zakwitnie, jak piêkny kwiat po�ród
cierni nienawi�ci i upokorzeñ. Mi³o�æ Chrystusowa przyci-
�nie nas, zmusi, zniewoli. Bêdziemy sk³onni zrezygnowaæ z
w³asnego szczê�cia, pogodzimy siê z niechêci¹ i pogard¹
okazywan¹ w zamian za pomoc. Nasza wyci¹gniêta d³oñ
bardzo czêsto zawi�nie w powietrzu i nie doczeka siê na
serdeczny, braterski u�cisk, a mimo to pierwszym odruchem
serca bêdzie wdziêczno�æ, rado�æ i pokój.

�Przez to�my poznali mi³o�æ Bo¿¹, i¿ on duszê swojê za nas
po³o¿y³: i my�my powinni k³a�æ duszê za braci� � 1 Jan 3:16.

�Toæ jest przykazanie moje, aby�cie siê spo³ecznie mi³owa-
li, jakom i ja was umi³owa³. Wiêkszej mi³o�ci nad tê ¿aden
nie ma, jedno gdyby kto duszê swojê po³o¿y³ za przyjacio³y
swoje� � Jan 5:12-13.

Dopiero taka mi³o�æ sk³oni nas do oddania ¿ycia za brata,
prowadz¹c nas tam, dok¹d uda³ siê Jezus � na krzy¿ i przez
krzy¿ do wiecznej chwa³y. Amen.


