
Klasa 4 

Temat: Okazuję Bogu miłość przez praktykowanie miłości do człowieka 

Wiara i życie Kościoła  

 „«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?». Jezus 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»”. (Mt 

22, 36–40) 

To krótkie przykazanie jest bardziej rozbudowane na drugiej tablicy 

kamiennej, którą Mojżesz zniósł z góry Synaj. Jest na niej wyryte siedem 

przykazań: „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan 

Bóg twój da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz 

kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie 

będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego 

twego (…) ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (Wj 20, 12–17).  

• Co zyskujemy przez zachowywanie tych przykazań? (mamy w sobie 

życie, otwieramy się na Bożą miłość, dzielimy się tą miłością z bliźnimi) 

 • Czego dotyczy każde z tych przykazań? (szacunek dla rodziców, 

poszanowanie życia, poszanowanie rodziny, poszanowanie cudzej własności, 

powstrzymanie się od kłamstwa i oszustwa)  

• Kto jest twoim bliźnim? (każdy człowiek, którego spotykam w życiu, 

przede wszystkim ja sam dla siebie)  

• Jak możesz wypełniać te przykazania na co dzień? (słuchamy 

wypowiedzi uczniów, zwracamy szczególną uwagę na życie w prawdzie  

i szacunek dla drugiego człowieka, a także dla siebie samych)  

Zastosowanie życiowe  

Zachowując Boże przykazania, wybieramy życie. Jeśli nie żyjemy według 

Bożych przykazań – usycha nasza dusza i kurczy się serce. Z czasem brakuje  



w nim miejsca na miłość Boga i bliźniego. Wypełniając przykazania wobec 

bliźnich, okazujemy miłość samemu Bogu. Dlaczego?  

Podsumowanie treści  

Bóg obdarzył nas życiem i chce, byśmy je mieli w pełni. Aby być, jak 

zielone drzewo, trzeba uwierzyć w Bożą miłość i odwzajemnić ją przez miłość 

bliźniego, w którym rozpoznaję Boży obraz i podobieństwo. Zachęca nas do 

tego także św. Paweł Apostoł: „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” 


