
Najwiêksze przykazanie
Budziarze, 13 lipca 1997

Drodzy Braterstwo

Na ogó³ nie mamy nic dobrego do powiedzenia na temat
Faryzeuszy i nauczonych w Pi�mie. Tak¿e nasz Pan prze-
wa¿nie nie bywa³ dla nich zbytnio ³askawy. Mia³ te¿ ku temu
dobre powody. Paradoksem mo¿e siê wiêc wydaæ to, ¿e jedn¹
z najwa¿niejszych nauk Nowego Testamentu zawdziêcza-
my dociekliwemu uczonemu doktorowi Zakonu, którego
nasz Pan pochwali³ i zapewni³, ¿e jest niedaleko od Króle-
stwa Bo¿ego. Jest to nauka o najwiêkszym przykazaniu.
Przeczytajmy Ewangeliê Marka 12:28-34:

�A przyst¹piwszy jeden z nauczonych w Pi�mie, s³y-
sz¹c, ¿e z sob¹ gadali, a widz¹c, ¿e im dobrze odpo-
wiedzia³, spyta³ go: Które jest najpierwsze ze wszyst-
kich przykazanie? A Jezus mu odpowiedzia³: Naj-
pierwsze ze wszystkich przykazanie jest: S³uchaj,
Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Przeto¿ bê-
dziesz mi³owa³ Pana, Boga twego, ze wszystkiego
serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszyst-
kiej my�li twojej, i ze wszystkiej si³y twojej; toæ jest
pierwsze przykazanie. A wtóre temu podobne to jest:
Bêdziesz mi³owa³ bli�niego twego, jako samego sie-
bie. Wiêkszego przykazania innego nad to nie masz.

Tedy mu rzek³ on nauczony w Pi�mie: Nauczycielu!
zaprawdê dobrze� powiedzia³, i¿ jeden jest Bóg, a
nie masz inszego oprócz niego. I mi³owaæ go ze
wszystkiego serca i ze wszystkiej my�li i ze wszyst-
kiej duszy i ze wszystkiej si³y, a mi³owaæ bli�niego
jako samego siebie, wiêcej jest nad wszystkie ca³o-
palenia i ofiary. A widz¹c Jezus, ¿e on m¹drze odpo-
wiedzia³, rzek³ mu: Niedaleko� jest od królestwa
Bo¿ego. I nie �mia³ go nikt dalej pytaæ�.

Zacytowany fragment zawiera wiele bardzo ciekawych
nauk, ale nasz¹ uwagê przyci¹ga centralny temat pytania
nauczonego w Pi�mie i odpowiedzi naszego Pana �
najwiêksze przykazanie, przykazanie mi³o�ci do Pana
Boga z ca³ego serca, ze wszystkiej my�li, z ca³ej duszy i z
ca³ej si³y.

Mam te¿ nadziejê, ¿e nasz dobry Bóg wybaczy nam to, ¿e
w tym rozwa¿aniu pominiemy wa¿niejszy aspekt tego
pytania, którym jest Jego Osoba i wy³¹czno�æ Jego praw
do naszej mi³o�ci, czyli kogo mamy kochaæ, a skoncentru-
jemy nasz¹ uwagê na tym, jak mamy kochaæ jedynego,
prawdziwego Boga.

Jest rzecz¹ zupe³nie zrozumia³¹, ¿e odpowiadaj¹c na takie
pytanie, którego autorem by³ taki cz³owiek, Pan Jezus nie
pos³u¿y³ siê w³asnymi s³owami, ale zacytowa³ fragment Pra-
wa Zakonu. Liczy³ mo¿e na to, ¿e zadzia³a w tym przypad-
ku autorytet Moj¿esza. Mo¿emy byæ tak¿e prawie pewni, ¿e
s³owa te zosta³y wypowiedziane po hebrajsku. By³o to zu-

pe³nie normalne w uczonych dyskusjach, jakie w tamtym
czasie i miejscu prowadzono na temat Pisma �wiêtego. Po-
dobnie by³o w �redniowieczu � na tematy teologiczne roz-
mawia³o siê po ³acinie.

Przy tej okazji krótka dygresja. Prawdopodobnie dlatego
w³a�nie Jerozolimscy nauczeni w Pi�mie tak bardzo siê dzi-
wili, ¿e 12-letni Jezus zadawa³ im pytania w �wi¹tyni. Chc¹c
bowiem z nimi rozmawiaæ na tematy teologiczne musia³
mówiæ po hebrajsku, a to chyba nie by³o tak zwyczajn¹ rze-
cz¹ w przypadku dwunastoletniego ch³opca.

Maj¹c zatem �wiadomo�æ, ¿e to, co przeczytali�my przed
chwil¹ z Ewangelii Marka, jest tylko t³umaczeniem hebraj-
skich s³ów naszego Pana, przeczytajmy orygina³ z 5 Ksiêgi
Moj¿eszowej 6:4-9:

�S³uchaj¿e Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.
Bêdziesz tedy mi³owa³ Pana, Boga twego, ze wszyst-
kiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze
wszystkiej si³y twojej; A bêd¹ te s³owa, które ja dzi�
rozkazujê tobie, w sercu twojem; I bêdziesz je czê-
sto przypomina³ synom twoim, i rozmawia³ o nich
siedz¹c w domu twym, i bêd¹c w drodze, i k³ad¹c siê
i wstawaj¹c. I przywi¹¿esz je za znak na rêkach two-
ich, i bêd¹ jako naczelniki miêdzy oczyma twymi.
Napiszesz je te¿ na podwojach domu twego, i na bra-
mach twoich�.

Przeczytany fragment stanowi pocz¹tek najs³ynniejszej
modlitwy ¿ydowskiej, �Szema Izrael�, któr¹ ka¿dy pobo¿-
ny ̄ yd wypowiada przynajmniej raz dziennie. Nie tylko to,
ale dos³owne potraktowanie fragmentu: �I przywi¹¿esz je
za znak na rêkach twoich, i bêd¹ jako naczelniki miêdzy
oczyma twymi� doprowadzi³o do wykszta³cenia siê zwy-
czaju robienia sobie pude³eczek z pewnymi fragmentami
Tory, miêdzy innymi tym przeczytanym przed chwil¹, i przy-
wi¹zywania ich na lewej rêce oraz na czole na czas modli-
twy. Inny zwyczaj ¿ydowski wynikaj¹cy ze s³ów: �Napiszesz
je te¿ na podwojach [hebr. mezuzach] domu twego�, to za-
wieszanie ma³ych zwojów zwanych mezuza na podwojach
drzwi.

My nie chcemy oczywi�cie traktowaæ tego fragmentu a¿ tak
bardzo dos³ownie, chcemy jednak dog³êbnie zrozumieæ jego
prawdziwy sens, po to by przenikn¹æ znaczenie najwa¿niej-
szego przykazania, jakie Pan Jezus pozostawi³ swym na�la-
dowcom.

S³owa te mówi¹ o mi³o�ci do Boga z ca³ego serca, z ca³ej
duszy oraz z ca³ej si³y. Je�li porównamy te okre�lenia z t³u-
maczeniem �w. Marka, to stwierdzimy, ¿e t³umacz doda³ do
tych trzech elementów stwierdzenie �ze wszystkiej my�li



twojej�. Dlaczego tak, przekonamy siê przy dok³adniejszej
analizie trzech okre�leñ hebrajskich.

Pierwszy element naszego cz³owieczeñstwa, który musi byæ
ca³kowicie wykorzystany przy realizacji najwa¿niejszego
przykazania, to serce. Mi³o�æ z ca³ego serca, to okre�lenie
dla nas tak intuicyjne, ¿e wydawa³o by siê ¿e nie wymaga
t³umaczenia. Tylko ¿e nasza intuicja dwudziestowiecznego
cz³owieka nie jest w tym przypadku a¿ tak wielk¹ pomoc¹,
gdy¿ pewne pojêcia na przestrzeni wieków, czy wrêcz ty-
si¹cleci bardzo siê zmieni³y, a dodatkowo przeszkadza nam
jeszcze jêzyk, który w przypadku polskiego oddala nas nie-
co od sensu hebrajskiego orygina³u.

¯eby sobie to u�wiadomiæ wystarczy powiedzieæ, ¿e we
wspó³czesnych jêzykach, zgodnie z nasz¹ wiedz¹, my�limy
oczywi�cie g³ow¹. Tymczasem Hebrajczycy my�leli sercem
albo nerkami. Podobnie jest z dusz¹. Dusza we wspó³cze-
snym katolickim ujêciu, to odrêbna od cia³a istota, ¿yj¹ca w
ramach cia³a cz³owieka prawie niezale¿nym ¿yciem. Oczy-
wi�cie my badacze powiemy: Ale¿ my rozumiemy pojêcie
duszy ca³kowicie poprawnie. Mam pewne w¹tpliwo�ci. Czy-
taj¹c kiedy� rozwa¿ania my�liciela hebrajskiego na temat
pojêcia duszy (hebr. nefesz) stwierdzi³em, ¿e nie bardzo ro-
zumiem, co tak naprawdê oznacza to pojêcie. Nie ulega
w¹tpliwo�ci, ¿e nasze zrozumienie jest znacznie bli¿sze he-
brajskiemu orygina³owi, kiedy jednak s³yszê niekiedy po-
toczne wypowiedzi na temat nowego stworzenia, to wydaje
mi siê, ¿e pobrzmiewa tam czasami jakie� echo katolickiej
koncepcji duszy nie�miertelnej. Mówiê to tylko po to, by-
�my sobie u�wiadomili, ¿e jeste�my uzale¿nieni od otacza-
j¹cych nas pojêæ jêzykowych.

Przypatrzmy siê zatem z bliska tym trzem pojêciom hebraj-
skim i zastanówmy siê jakie znaczenie ma serce, dusza i
si³a, którymi mamy kochaæ Boga.

Serce

Jak ju¿ chwilê temu powiedzieli�my Hebrajczycy my�leli
sercem. Serce by³o dla nich nie tylko siedliskiem uczuæ dla
tak¿e my�li i intelektu. ¯eby siê o tym szybko przekonaæ
przeczytamy wypowied� proroka Izajasza o Asyryjczyku
(Izaj. 10:7):

�Lecz on nie tak bêdzie mniema³, i serce jego nie
tak bêdzie my�la³o, poniewa¿ w sercu swym u³o-
¿y³, aby wytraci³ i wykorzeni³ niema³o narodów� �
Izaj. 10:7.

Tak wiêc mi³o�æ do Boga z ca³ego serca oznacza mi³owanie
go ca³ym swoim intelektem i emocjami. To dlatego pewnie
t³umacz na jêzyk grecki do trzech okre�leñ doda³ jeszcze
czwarte, my�l, by uzupe³niæ pojêcie serca, które ju¿ w jêzy-
ku greckim tysi¹c piêæset lat po Moj¿eszu nabra³o nieco in-
nego znaczenia. Powtórzmy: serce to dla Hebrajczyka cen-
trum zarz¹dzania mo¿liwo�ciami cz³owieka, obejmuj¹ce
intelekt i sferê emocjonaln¹ z wy³¹czeniem jedynie intuicji
i sumienia, które mie�ci³y siê w nerkach.

Dusza

Tak jak powiedzieli�my wy¿ej, zrozumienie pojêcia nefesz
nastrêcza bardzo powa¿ne trudno�ci, gdy¿ jeste�my bardzo
zasugerowani pojêciami wziêtymi z filozofii greckiej i teo-
logii ³aciñskiej. Bardzo upraszczaj¹c to zagadnienie � ne-
fesz, czyli po polsku: dusza, to ¿ycie, istnienie, ale nie cz³o-
wiek jako ca³o�æ, jak czasami mówimy miêdzy nami bada-
czami. Dusza przy ca³ym zwi¹zku z ¿yciem i cia³em jest
jednak pojêciem niematerialnym i oznacza co� wiêcej ni¿
tylko cia³o o¿ywione duchem.

Pojêcie duszy najlepiej definiuje 3 Moj¿. 17:11

�Albowiem dusza wszelkiego cia³a we krwi jego jest;
a Ja da³em j¹ wam na o³tarz ku oczyszczeniu dusz
waszych; bo krew jest, która duszê oczyszcza.�

Wedle tej definicja dusza jest we krwi, a nie jest krwi¹, czy
cia³em, i jest ni¹ ¿ycie, a oczyszczenie duszy to wiêcej ni¿
tylko oczyszczenie ¿ycia. Je�li chcecie, to studiujcie dalej
pojêcie duszy. Ja w tym miejscu zadowolê siê po prostu
pojêciem ¿ycia. To pojêcie jest nam na pewno bli¿sze, acz-
kolwiek nawet naukowcy nie bardzo wiedz¹ jak go zdefi-
niowaæ. Tak wiêc dusza to ¿ycie albo istnienie.

Si³a

Hebrajskie s³owo �meod� oznacza w³a�ciwie �bardzo� i ta-
kie jest jego najbardziej popularne znaczenie we wspó³cze-
snym jêzyku hebrajskim. Na przyk³ad jeden z  pierwszych
zwrotów, jakiego uczy siê ka¿dy cudzoziemiec brzmi tow
meod, czyli bardzo dobrze. Okre�lenie z ca³ej si³y oznacza
wiêc �bardzo�, ale pokazuje te¿ to, ¿e cz³owiek dysponuje
nie tylko o�rodkiem intelektualno-emocjonalnym, czyli ser-
cem, nie tylko istnieniem, ¿yciem, czyli dusz¹, ale tak¿e
energi¹, si³¹, mo¿liwo�ciami dzia³ania.

Podsumujmy. Boga trzeba zatem kochaæ ca³ymi swymi
mo¿liwo�ciami intelektualnymi i emocjonalnymi, ca³ym
¿yciem i ca³¹ energi¹ dzia³ania.

Pan Jezus przytoczy³ tylko pierwszy fragment tekstu �Sze-
ma Izrael�. Jednak tok nauczania Moj¿eszowego rozwija
siê dalej. Poucza on nastêpnie cielesnych i duchowych Izra-
elitów, w jaki sposób nale¿y obchodziæ siê z samym sob¹,
by siêgaæ po doskona³o�æ uczucia mi³o�ci.

�A bêd¹ te s³owa, które ja dzi� rozkazujê tobie, w
sercu twojem.�

Je�li serce jest centrum inteligencji i emocji cz³owieka, to
jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e rozwijanie mi³o�ci do Boga wi¹-
¿e siê z przechowywaniem Jego S³owa w sercu. Mi³o�æ do
Boga nie jest wiêc jakim� niezrozumia³ym prze¿yciem mi-
stycznym, ale wi¹¿e siê z rozwijaniem wiedzy o Jego przy-
kazaniach i rozwijaniem stosunku emocjonalnego do Jego
S³owa.



Podobne miejsce w 5 Ksiêdze Moj¿eszowej 11:18 uzupe-
³nia nieco powy¿sze stwierdzenie:

�Przeto¿ z³ó¿cie te s³owa moje do serca waszego, i
do umys³u [duszy] waszego�.

W Biblii Gdañskiej s³owo umys³ jest nieco myl¹ce. Jest ono
t³umaczeniem hebrajskiego s³owa nefesz, czyli dusza. Moj-
¿esz dodaje zatem w tym wersecie, ¿e miejscem przebywa-
nia s³owa jest nie tylko serce, czyli intelekt i emocje, ale
tak¿e dusza, czyli ¿ycie.

Wytrwa³e poznawanie s³owa i wprowadzanie go w czyn
wyrabia w nas pewne nawyki, które czêsto okre�lamy mia-
nem intuicji. Zdarza siê, ¿e nie zastanawiaj¹c siê specjalnie
i nie wiedz¹c dlaczego, intuicyjne postêpujemy dobrze. Nie
musi to byæ wcale szczególne kierownictwo cudownej mocy.
Byæ mo¿e d³ugoletnie zastanawianie siê nad S³owem Bo-
¿ym, umi³owanie Bo¿ych poleceñ i nienawidzenie rzeczy
przez Niego zakazanych wyrabia w nas odruchy intuicyjne.
Jest to jakby jedna z funkcji sumienia: Intuicja, która bez
udzia³u intelektu ocenia nasze postêpowanie i pomaga nam
przez to lepiej ¿yæ. Na tym w³a�nie polega sk³adanie s³owa
w duszy, czyli w ¿yciu. Pamiêtajmy jednak, ¿e na ogó³ dro-
ga s³owa do duszy wiedzie przez serce.

Dalej Moj¿esz poucza nas, ¿e najlepszym sposobem sk³a-
daniu s³owa do serca i duszy jest rozmowa:

�I bêdziesz je czêsto przypomina³ synom twoim, i
rozmawia³ o nich siedz¹c w domu twym, i bêd¹c w
drodze, i k³ad¹c siê i wstawaj¹c.�

Wielu z was ma synów, ja mam dwóch. Z jednym mogê ju¿
ca³kiem powa¿nie rozmawiaæ o S³owie Bo¿ym. Powiem
wam co�, co sami pewnie dobrze wiecie: nie ma lepszego
sposobu uczenia siê jak uczenie kogo� innego. Ile razy stwier-
dza³em, ¿e nie znam dok³adnie pewnych historii biblijnych
i chc¹c je dok³adnie opowiedzieæ Jakubowi, musia³em siê-
gaæ do tekstu oryginalnego. Ile razy potrzeba prostego wy-
ra¿enia wa¿nych prawd Bo¿ych zmusza³a mnie do wy³o-
wienia najg³êbszego znaczenia tych prawd. Rozmawiaj¹c o
Bogu z dzieckiem sam stajê siê dzieckiem Boga.

Rozmowa o S³owie Bo¿ym ma siê toczyæ w domu i w pod-
ró¿y, czyli wszêdzie, przy uk³adaniu siê do snu i wstawaniu
o poranku, czyli zawsze. My�lê, ¿e je�li nie mamy okazji
rozmawiaæ z dzieæmi, to w podró¿y mo¿emy rozmawiaæ o
S³owie Bo¿ym z innymi podró¿nymi, przy stole z tym, z
którymi jemy, a w pracy z tymi, z którymi pracujemy. Popa-
trzmy jednak wokó³ siebie. Ile razy jest tak, nawet w�ród
badaczy, ¿e je�li kto� zada pytanie biblijne, to natychmiast
zapada cisza, a po chwili zamiast odpowiedzi ponownie
zaczynaj¹ siê toczyæ przerwane na chwilê rozmowy. Czy
ka¿d¹ przerwê na tej konwencji wykorzystujemy na rozmo-
wy o S³owie Bo¿ym?

Nie chcia³bym ¿eby�cie teraz pomy�leli, ¿e rozmowa o S³o-
wie Bo¿ym musi koniecznie oznaczaæ dyskusjê na temat
zwi¹zania Szatana, albo sposobu zakoñczenia wysokiego

powo³ania. Mo¿emy rozmawiaæ o interesach i sk³adaæ przez
to s³owo Bo¿e do serca i duszy. Czêsto zastanawiamy siê
nad tym, jak zarobiæ pieni¹dze, ale na pewno wiêkszo�æ z
nas nie odwa¿y³aby siê zadaæ takiego pytania na przerwie
konwencji w towarzystwie �zacnych� braci. A dlaczego?
Przecie¿ jest to jedno z wa¿nych pytañ: jak zarobiæ pieni¹-
dze, czyli w jaki sposób zarobiæ pieni¹dze, tak ¿eby nie dzia³o
siê to kosztem naszego ¿ycia duchowego. Takich tematów
jest wiele i rozmowa o nich mo¿e s³u¿yæ rozwijaniu naszej
mi³o�ci do Boga.

Warto te¿ przy tym wspomnieæ, ¿e ciche rozmy�lanie nad
ksi¹¿k¹, czy artyku³em to nie to samo co g³o�na rozmowa.
Wiara nie jest z czytania, ale ze s³uchania, jak mówi Apo-
sto³ Pawe³ (Rzym. 10:17). Poznawanie okiem ma charakter
intelektualny, za� poznawanie zmys³em s³uchu za po�red-
nictwem g³osu drugiego cz³owieka ma warto�æ emocjonal-
n¹ i znacznie intensywniej utrwala rozwa¿ane prawdy. Cza-
sami dopiero g³o�ne wypowiedzenie pewnych s³ów uzmy-
s³awia nam ich prawdziwe znaczenie. Nie znaczy to, ¿e trze-
ba zaprzestaæ pisania i czytania. Wiecie dobrze, ¿e jestem
wielkim zwolennikiem pracy wydawniczej. Jednak literatu-
ra i poczta elektroniczna nigdy nie zast¹pi¹ ¿ywej spo³ecz-
no�ci z drugim cz³owiekiem.

Rozmawiajmy jak najczê�ciej i gdzie siê tylko da o S³owie
Bo¿ym, bo g³o�ne i wspólne rozmy�lanie pomaga nam w
sk³adaniu tego S³owa do serca i do duszy, to za� wzmaga
mi³o�æ do Boga z ca³ego serca i z ca³ej duszy.

Dalej Moj¿esz mówi:

�I przywi¹¿esz je za znak na rêkach twoich, i bêd¹
jako naczelniki miêdzy oczyma twemi.�

Rêka i czo³o uzupe³nia obraz cz³owieka, który przedstawi-
li�my wcze�niej. Rêka to dzia³alno�æ cz³owieka, jego uczyn-
ki, a czo³o, to jego zewnêtrzna dzia³alno�æ intelektualna,
czyli s³owa wyra¿aj¹ce jego pogl¹dy. Te dwa pojêcia maj¹
du¿y zwi¹zek z mi³owaniem Boga z ca³ej si³y, czyli ca³¹
swoj¹ energi¹. S³owo zmagazynowane w intelekcie, emo-
cjach i intuicji musi obfitowaæ dobrymi uczynkami i s³owa-
mi. Owszem wszyscy mamy s³abo�ci, jednak uporczywe
rozwijanie w taki sposób mi³o�ci do Boga musi przynosiæ
postêp moralny. Je�li nasze uczynki nie s¹ coraz lepsze, to
znaczy ¿e szwankuj¹ nasze metody sk³adania s³owa w sercu
i w duszy. A to z kolei oznacza, ¿e nie rozmawiamy wystar-
czaj¹co du¿o i czêsto na temat S³owa Bo¿ego.

W tym ujêciu istota cz³owieka sk³ada siê ju¿ z piêciu ele-
mentów. Trzy z nich: serce, dusza i si³a, czyli intelekt razem
z emocjami, istnienie i energia to elementy niematerialne,
niewidoczne bezpo�rednio dla innych ludzi. Pozosta³e dwa
� rêka i czo³o, czyli uczynki i s³owa tworz¹ zewnêtrzny ob-
raz cz³owieka. S¹ one odbiciem trzech elementów wewnêtrz-
nych, ale wyra¿aj¹ siê poprzez istnienie cia³a. S³owo Bo¿e
musi staæ siê znakiem na rêce i pami¹tk¹ na czole. Przeczy-
tajmy 2 Ksiêgê Moj¿eszow¹ 13:9 w t³umaczeniu Biblii
Warszawskiej (NP):



�I bêdzie ci to jako znak na rêce twojej i jako pa-
mi¹tka miêdzy oczyma twoimi, aby zakon Pañski by³
w ustach twoich, gdy¿ rêk¹ przemo¿n¹ wyprowadzi³
ciê Pan z Egiptu.�

Ka¿dy z nas udaj¹c siê do Boga musia³ opu�ciæ Egipt po¿¹-
dliwo�ci i grzechu. Dawajmy temu �wiadectwo poprzez na-
sze uczynki i s³owa i to nie tylko na zebraniach i konwen-
cjach, ale tak¿e w codziennym ¿yciu.

Taki piêciosk³adnikowy cz³owiek jest doskona³y w sensie
bytu indywidualnego, ale jak wszyscy wiemy �niedobrze byæ
cz³owiekowi samemu�. Prawdziwy cz³owiek jest istot¹ spo-
³eczn¹ i dla osi¹gniêcia pe³ni cz³owieczeñstwa i sensu swe-
go istnienia potrzebuje wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania z inny-
mi lud�mi. I dlatego kolejne dwa elementy uzupe³niaj¹ ziem-
sk¹ doskona³o�æ cz³owieka, wyra¿aj¹c¹ siê w liczbie piêæ
do doskona³o�ci Bo¿ej wyra¿anej przez liczbê siedem:

�Napiszesz je te¿ na podwojach domu twego, i na
bramach twoich.�

Ka¿dy cz³owiek ma rodzinê, a rodziny tworz¹ spo³eczno�æ.
Tak¿e i w tych sferach musi znale�æ siê miejsce na s³owo.
Jest rzecz¹ zupe³nie oczywist¹, ¿e cz³owiek przejêty naka-
zami prawa Bo¿ego i okazuj¹cy na rêce i czole oznaki przy-
nale¿no�ci do elity moralnej tego �wiata, na pewno bêdzie
tworzy³ wzorow¹ i harmonijn¹ rodzinê. Je�li czasami bywa
inaczej, jest to nieomylnym znakiem braku przebywania s³o-
wa na podwojach naszych domów. Niech to s³owo go�ci
dos³ownie w naszych domach. Niech bêdzie jak najczê�ciej
czytane i rozwa¿ane. Niech jego wskazówki kieruj¹ naszym
postêpowaniem w odniesieniu do ¿ony, mê¿a i dzieci. Je�li
s³owo wyci�nie pieczêæ na podwojach naszego domu, to
nigdy na sta³e nie zago�ci w nim niepokój i niedostatek.

S³owo ma byæ tak¿e wypisane na bramach. Bramy s¹ sym-
bolem spo³eczno�ci wiêkszej ilo�ci rodzin. Pracuj¹ce razem
rodziny tworz¹ spo³eczno�æ osady, wioski, czy miasta. Ka¿-
da taka spo³eczno�æ mia³a w Izraelu bramê, czyli s¹d rady
starszych, mówi¹c jêzykiem wspó³czesnym � samorz¹d, któ-
ry decydowa³ w sprawach dotycz¹cych ca³ej spo³eczno�ci,
a tak¿e pe³ni³ rolê s¹du karnego. Brama mia³a tak¿e odzwier-
ciedlaæ zasady prawa Bo¿ego, wyra¿one w Jego s³owie.

W naszej praktyce napotykamy tutaj na powa¿ny problem.
Niestety, albo mo¿e na szczê�cie, nie tworzymy zwartych
spo³eczno�ci ponadrodzinnych, które sk³ada³yby siê wy³¹cz-
nie z badaczy Pisma �wiêtego. Mieszkamy na normalnych
osiedlach, wioskach i w miastach, których samorz¹dy i s¹dy
nie kieruj¹ siê zasadami prawa Bo¿ego, ale prawami ludz-
kimi, które na ogó³ nie s¹ ca³kiem zgodne z prawem Bo-
¿ym. Czy w tej sytuacji mo¿emy wype³niæ zalecenie Moj-
¿esza, by umie�ciæ s³owo Bo¿e na bramach naszych spo-
³eczno�ci lokalnych?

My�lê, ¿e jest to w naszych warunkach bardzo trudne i w
wiêkszym stopniu odnosi siê do narodu Izraelskiego oraz
do spo³eczno�ci ludzi w Tysi¹cleciu. Niemniej jednak w

ramach naszych mo¿liwo�ci wywierania wp³ywu na otocze-
nie mamy obowi¹zek pouczania ludzi o zasadach prawa
Bo¿ego w odniesieniu do ¿ycia spo³ecznego. Innymi s³owy
nie wolno nam wytwarzaæ przepa�ci miêdzy naszym osobi-
stym ¿yciem religijnym a ¿yciem spo³ecznym, które ka¿dy
z nas prowadzi w otoczeniu ludzi �wiatowych.

Badacze s³yn¹ z tego, ¿e ciesz¹ siê z istnienia rz¹du, ale
nigdy nie chcieliby siê w nim znale�æ. Ciesz¹ siê ¿e policja
chroni ich bezpieczeñstwa, ale nigdy nie pracowaliby w
policji. Zadowoleni s¹ z tego, ¿e armia chroni niezale¿no�æ
kraju przed miêdzynarodowym awanturnictwem, ale sami
nie chc¹ s³u¿yæ w wojsku. Czêsto popieraj¹ karê �mierci,
ale nigdy by jej nie wykonali. Jest co� niepokoj¹cego w tej
doktrynie izolacji.

Oczywi�cie nie namawiam nikogo do zapisania siê do któ-
rej� z partii politycznych po to, by móc umie�ciæ pieczêæ
S³owa Bo¿ego na naszych bramach spo³ecznych. Taka ak-
cja by³aby oczywi�cie skazana na niepowodzenie i przynio-
s³aby wiêcej szkody S³owu Bo¿emu ni¿ po¿ytku komukol-
wiek. Nie unikajmy jednak odpowiedzi na trudne pytania,
mówi¹c: to nie nasza sprawa, bo gdyby wszyscy byli tacy
jak badacze, to nie trzeba by³oby wojska, policji i kary �mier-
ci. Po pierwsze: jest to nieprawda, a po drugie: to jest nasza
sprawa, skoro policja chroni tak¿e naszego bezpieczeñstwa
i dobrobytu. A poza tym, je�li kto� pyta o radê, to w miarê
naszych do�wiadczeñ ¿ycia z Bogiem i w Jego S³owie trze-
ba zawsze pomagaæ. Ka¿dy okruch dobra pozostawiony na
naszych bramach bêdzie procentowa³ dla wszystkich ludzi
³atwiejsz¹ drog¹ restytucji do sprawiedliwo�ci w dzieñ ich
nawiedzenia.

W taki sposób S³owo znajduje odzwierciedlenie we wszyst-
kich elementach istnienia cz³owieka: w sercu, duszy, sile,
rêce, czole, podwojach i bramach. Taka dopiero mi³o�æ do
Boga jest prawdziwa, skuteczna i piêkna.

Przeczytajmy teraz dwa miejsca, które po�rednio mówi¹ o
takim w³a�nie ujêciu cz³owieka i jego stosunku do Boga

List do Hebrajczyków 4:12

 �Boæ ¿ywe jest s³owo Bo¿e i skuteczne, i przera�liwsze nad
wszelki miecz po obu stronach ostry, i przenikaj¹ce a¿ do
rozdzielenia i duszy, i ducha [dusza], i stawów, i szpików
[cia³o - si³a], i rozeznawaj¹ce my�li i zdania serdeczne [ser-
ce]�.

Czy zauwa¿yli�cie, jak aposto³ pos³uguje siê tymi samymi
pojêciami w znanym wersecie. S³owo Bo¿e, o którym tyle
mówili�my powinno przecinaæ nasze istnienie, oddzielaj¹c
duszê od ducha, nasze cia³o, czyli si³ê i energiê, oddzielaj¹c
stawy od szpiku, oraz nasze serce oddzielaj¹c my�li od opi-
nii. Dzia³anie to trudne i bolesne, ale nie unikajmy go. S¹
tacy, co uwa¿aj¹, ¿e badacze maj¹ wielk¹ g³owê, ale serce u
nich ma³e. A ja czasami my�lê, ¿e i serce, i g³owê przyda³o-
by nam siê powiêkszyæ, a i tak bêdziemy ci¹gle mieli i tu i
tam za ma³o.



Psalm 16:7-10

�Bêdê b³ogos³awi³ Pana, który mi da³ radê, gdy¿ i w nocy
æwicz¹ miê nerki [sumienie] moje. Stawia³em Pana zawsze
przed oczyma [czo³o] swemi; a i¿ on jest po prawicy [rêka]
mojej, nie bêdê wzruszony. Przeto¿ uweseli³o siê serce moje,
a rozradowa³a siê chwa³a [si³a] moja; do tego cia³o moje
mieszkaæ bêdzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mo-
jej w grobie.�

Czy zauwa¿yli�cie okre�lenia, o których dzisiaj mówili�my?
Mam nadziejê, ¿e te kilka elementów symbolicznego jêzy-
ka Biblii nabra³y dla nas nieco wiêcej znaczenia. Pozwólmy
s³owu Bo¿emu przenikn¹æ ka¿dy element naszego istnie-
nia.

Zauwa¿my jeszcze jedno. Pan Jezus powiedzia³, ¿e pierw-
szym i najwiêkszym przykazaniem jest mi³owanie Boga, a
dopiero jako drugie, podobne do pierwszego wymieni³ przy-
kazanie mi³o�ci do bli�niego. Oczywist¹ prawd¹ jest to, co
napisa³ �w. Jan w swoim pierwszym li�cie 4:20:

 �Je�liby kto rzek³: Mi³ujê Boga, a brata by swego
nienawidzi³, k³amc¹ jest; albowiem kto nie mi³uje
brata swego, którego widzia³, Boga, którego nie wi-
dzia³, jako¿ mo¿e mi³owaæ?�

Wydaje siê jednak, ¿e na przestrzeni ostatnich lat, nawet w
ramach naszej spo³eczno�ci, pojawia siê sk³onno�æ do od-
wracania kolejno�ci tych dwóch przykazañ. K³adziemy na-
cisk na mi³o�æ do bli�niego i na dobre uczynki, s¹dz¹c byæ
mo¿e, ¿e je�li kto� dobrze postêpuje, to automatycznie musi
z tego wynikaæ mi³o�æ do Boga. Innymi s³owy, stwierdzamy
w ten sposób, ¿e pierwszym i najwiêkszym przykazaniem
jest mi³owanie bli�niego z ca³ego serca, duszy i si³y, a dru-
gie temu podobne przykazanie jest: bêdziesz mi³owa³ Pana
Boga swego, jako samego siebie.

Z dobrych uczynków, z okazywania mi³o�ci drugiemu cz³o-
wiekowi wcale nie musi wynikaæ mi³o�æ do Boga. Mo¿na
sobie wyobraziæ bardzo porz¹dnego cz³owieka, który jest
ateist¹ albo hindusem. Mo¿na wyobraziæ sobie bardzo po-
rz¹dnego chrze�cijanina, który rozdaje ca³y swój maj¹tek
dla ubogich, i cia³o wydaje na spalenie, a jednak nie mi³uje
Boga, ani nawet bli�niego. Trudno sobie to wyobraziæ, praw-
da, ale przecie¿ takiego w³a�nie cz³owieka opisuje �w. Pa-
we³ w 1 Kor. 13:1-3.

A za to odwrotnie: Cz³owiek, który mi³uje Boga, który roz-
my�la o przymiotach Jego charakteru, który obserwuje Jego
dzia³alno�æ na przestrzeni dziejów, który zastanawia siê nad
Jego planami wzglêdem siebie i innych ludzi � taki cz³o-
wiek nie mo¿e nienawidziæ bli�niego. Z prawdziwej mi³o-
�ci do Boga automatycznie musi wynikaæ mi³o�æ do bli�nie-
go. Je�li naprawdê kocham moj¹ ¿onê, to automatycznie
pokocham jej matkê, któr¹ ona kocha. Je�li naprawdê mi³u-
jê Boga, to automatycznie bêdê mi³owa³ ludzi, których On
mi³uje. Chyba ¿e oszukujê samego siebie i moja rzekoma
mi³o�æ do Boga jest tylko umi³owaniem w³asnego zami³o-
wania do zdobywania wiedzy teologiczno-biblijnej.

Przy tym za� bez poznania S³owa Bo¿ego, bez wiedzy nie
mo¿na pokochaæ Boga. Nie sposób kochaæ kogo�, kogo siê
nie zna. Je�li kogo� poznajemy i zaczynamy go kochaæ, to
mi³o�æ sk³ania nas do jeszcze lepszego poznania tej osoby.
Chcemy wiedzieæ, co robi³a w dzieciñstwie, gdzie mieszka-
³a, co czyta³a, jakie mia³a plany i marzenia. Czy interesuj¹
nas plany i marzenia Pana Boga. A Biblia jest niczym in-
nym, jak tylko opisem planów i marzeñ Pana Boga i nie ma
innej drogi do poznania Boga, którego chcemy jeszcze bar-
dziej pokochaæ, jak rozwa¿anie Jego S³owa i rozmawianie
o Nim. W rozmy�laniu i rozmowie o Bogu niekoniecznie
wyra¿a siê mi³o�æ do Niego, ale przez to na pewno rozwija
siê ta mi³o�æ, czyli ro�nie skuteczno�æ wykonywania naj-
wiêkszego i najwa¿niejszego przykazania.

�Nauczycielu! zaprawdê dobrze� powiedzia³, i¿ je-
den jest Bóg, a nie masz inszego oprócz niego. I mi-
³owaæ go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej my�li
i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej si³y, a mi³owaæ
bli�niego jako samego siebie, wiêcej jest nad wszyst-
kie ca³opalenia i ofiary. A widz¹c Jezus, ¿e on m¹-
drze odpowiedzia³, rzek³ mu: Niedaleko� jest od kró-
lestwa Bo¿ego.�

Nauczony w Pi�mie, któremu zawdziêczamy naukê o naj-
wiêkszym przykazaniu, by³ niedaleko od Królestwa Bo¿e-
go. Nam jednak to nie wystarcza. My chcemy znale�æ siê w
samym �rodku Królestwa Bo¿ego, a Królestwo Bo¿e to spra-
wiedliwo�æ, pokój i rado�æ w duchu �wiêtym. Oby�my wszy-
scy w nim zawsze mieszkali, ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹ i
ca³¹ si³¹. Amen.


