
 

1 
 

ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY  
Opracowane przez Komitet ŚDM Bahamów 

6 marca 2015 
 

Jezus rzekł im „Czy wiecie, co Wam uczyniłem?” 
 

Studium Biblijne 1 
Tekst: Jan 13,1--17 

 
 
OPIS SYTUACJI 
 
Nasz Zbawca zakończył swoje publiczne dysputy; teraz oddaje się prywatnej rozmowie 
ze Swoimi przyjaciółmi. Mamy więc streszczenie tego, co się wydarzyło między Nim, a 
Jego uczniami.  
 
(1) Myje stopy swoich uczniów: Jezus wstał od wiczerzy, zdjął swoje szaty i przepasał 
się ręcznikiem.  
 
(2) Jezus wiedział, że jeden z jego uczniów go zdradzi, inny się go wyprze, a wszyscy go 
opuszczą: A mimo wszystko objawił im pełnię swojej miłości. Bóg zna nas tak dobrze, 
jak Jezus znał swoich uczniów ( Jan 2:24, 25; 6:64)       
  
WSTĘP 
 
Jan 13: 1-17--- Te wersety mówią nam o tym, co Jezus uczynił swoim uczniom w 
przededniu swojej śmierci. Te słowa powiedział pewnego wieczoru, gdy miał wokół 
siebie tylko uczniów, wtedy dał im ostatnie instrukcje, jak mają się przygotować na jego 
śmierć i zmartwychwstanie, co zmieni ich życie na zawsze.  
 
Można podać cztery powody, dla których Chrystus to zrobił: 
 
(1) Aby pokazać charakter swojej nieskończonej miłości do swoich uczniów-- Wersy 1-2  
(2) Aby wyrazić swą nieskończoną miłość w ten szczególny sposób bycia służącym -- 
Wersety 3-5 
(3) Aby dać przykład Swojej nieskończonej miłości poprzez służebną rolę mycia stóp. To 
jest zasadnicza zmiana oznaczająca nie tylko wymianę pan/służący, ale również 
transformację duchową  -- Wersety 6-11 
(4) Aby dać Swoim wyznawcom przykład nieskończonej miłości, aby byli  "służącym 
służących" -- Wersety 12-17 
 
Rozdział 13:1-2: charakter Jego nieskończonej miłości do swoich uczniów i świata 
 
Miłość jest punktem kluczowym tego rozdziału  (Jan 13). Miłość stanowi podwaliny 
Czyjegoś życia; i dlatego kochać znaczy kochać do końca (Jan 3:16). Jezus pokazał, to 
przez Swoją posługę i nie przerwał aż do końca. Nigdy nie odbierał Swojej kochającej 
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dobroci; nawet jeżeli napotkał ludzi, którzy  nie wierzyli w jego posługę. Nie odsunął 
Swoich dawnych przyjaciół, Został z nimi; Nigdy nie przestał ich kochać i dbać o nich. A 
w ukrzyżowaniu widzimy pełne objawienie tej nieskończonej miłości.  
 
W zasadzie cała Ewangelia Jana skupia się na nieskończonej miłości. Miłość Boga nie 
jest statyczna, czy na sobie skupiona, sięga dalej i przyciąga innych. To właśnie Bóg 
stanowi wzór prawdziwej miłości i podstawę wszystkich związków uczuciowych.  
 
Pytanie: 

W jaki sposób Boski wzór prawdziwej miłości działa w dzisiejszym świecie? 
 
Rozdział 13:3-5 Jego nieskończona miłość wyrażona przez Niego w szczególny sposób 
poprzez bycie służącym  
 
,,Jezus wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się''. Te 
słowa zapowiadają mycie stóp. Jezus stał się wzorcowym służącym i pokazał swoim 
uczniom takie podejście. Mycie stóp gościom po ich przybyciu do domu było zajęciem 
służącego, ale Jezus opasał się ręcznikiem, tak jak czynił to niewolnik, a potem umył i 
wytarł stopy swoich uczniów. Czy zamierzacie naśladować Jezusa?  
 
W niektórych kulturach żony myły stopy swoim mężom, dzieci rodzicom, a uczniowie 
nauczycielom. Z tej perspektywy - nauczyciel - wprowadził swoich uczniów w nową 
sytuację. Jezus zamienił się rolą ze swoimi uczniami.  
 
Jezus myjący stopy swoim uczniom jest symbolem nieskończonej miłości i przykładem 
służby. Jeżeli pragniemy tej miłości dla Boga, musimy być pokorni przed tym, co to 
naprawdę znaczy i czego od nas wymaga. Dlatego widzimy pokorę w sile nieskończonej 
miłości.     
 
Pytanie: 

Czy możecie wykonać jakieś usługi w waszej wspólnocie, które można okreslić 
mianem prawdziwej nieskończonej miłości?  
 

Zagadnienia: 
• Oferowanie swojego czasu i wiedzy do działania na rzecz wspólnoty lub firm 

usługowych 
• Opieka nad chorymi członkami rodziny lub sąsiadami. 

  
Rozdział 13:6011: Jego nieskończona miłość wyrażona poprzez służebną rolę mycia 
stóp. To jest zasadnicza zmiana oznaczająca nie tylko wymianę pan/służący, ale 
również transformację duchową   
 
Wyobraź sobie, że jesteś Piotrem i obserwujesz Jezusa myjącego stopy innym i zbliża się 
do ciebie. Widok Pana pełniacego rolę służącego musiało zaskoczyć Piotra. Nadal nie 
rozumiał nauki Jezusa, mówiącej, że aby być przywódcą, trzeba być również służącym. 
Według Piotra byłoby bardziej właściwe, gdyby jeden z uczniów umył stopy Jezusa. 
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Jednak w odpowiedzi Piotra widzimy dumę i upór, które stanowią sedno grzechu. Czy 
zachowałbyś się jak Piotr?  

Piotr odpowiedział: : ,, Panie, ty miałbyś umywać nogi moje?” 
Jezus odpowiedział: ,,Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.''  
Piotr powiedział: ,, Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich!'' 
Jezus powiedział: ,, Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.'' 
Rzecze mu Szymon Piotr: ,,Nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę.'' ( Life 
Application Bible)  

 
Jeżeli Piotr ma mieć dział z Jezusem Chrystusem i wieczne życie, które przychodzi  wraz 
z wiarą w Niego, Jezus musi umyć jego stopy. Wszyscy musimy być umyci przez Jezusa, 
jeżeli chcemy żyć i służyć z miłością.  
 
Pytanie: 

Jaką zasadniczą zmianę widzisz w Jezusie? Czy pamiętasz moment, gdy go 
kochałeś, mimo nieporozumienia jakie to stworzyło?  
 

Zagadnienia: 
• Zaskocz sąsiada lub obcą osobę oferując pomoc w w sytuacji awaryjnej.  

 
Rozdział 3:12-17: Jego nieskończona miłość jako przykład dla wszystkich wierzących, 
że w Nim przechodzą transformację, aby byli "służącym służących" 
  
Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy 
wiecie, co wam uczyniłem? ( wers 12)'' . Jezus nie umył stóp swoim uczniom, aby stali 
sie dzięki temu dla siebie milsi. Jego głównym celem było przeniesienie swej misji na 
całą ziemię po jego odejściu. Uczniowie, podobnie do nas, mieli wyruszyć w świat, aby 
służyć innym i służyć wszystkim ludziom, którym zanieśli wieść o Zbawieniu.  
 
To jest akt nieskończonej miłości. Uczniowie rozpoznają w Jezusie nauczyciela i Pana, a 
Jezus potwierdza, że swoją tożsamość; miłość i skromność, jakie Jezus im okazuje nie są 
fałszywe; są prawdziwe i oparte na prawdzie. Gdy uczniowie zastanawiali się nad tym, 
co się wydarzyło, Jezus powiedział coś innego. Powiedział: “Jeśli tedy Ja, Pan I 
Nauczyciel, umyłem nogi  wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem 
dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem (wersy 14-15).” 
 
Co Jezus miał na myśli? Niektóre wyznania chrześcijańskie celebrują mycie stóp, jako 
niezależne nabożeństwo lub część nabożeństwa Wielkiego Czwartku, lub Nabożeństwa 
Wielkiego Piątku. Niektórzy jednak twierdzą, że Jezus nie powiedział  
,, Co’’ zrobił, ale powiedział ,,Jak’’ zrobił.  
 
Wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa muszą okazywać nieskończoną boską miłość, jaką 
On objawił, poprzez służenie sobie nawzajem bez względu na płeć, rasę, pochodzenie 
etniczne, wiek, pochodzenie społeczne lub status. Bez względu na to, czy pełnisz funkcje 
renomowanego przywódcy, czy inną, należy nasladować przykład Jezusa.  
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Jeżeli Jezus przyjął rolę służącego, i On jest naszym Panem, my, którzy wyznajemy, że 
mu słuzymy, powinniśmy czynić to samo. ( Wers 16)  Jezus dodaje ,, Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest 
większy od tego, który go posłał.”  To przypomina nam, że mamy do wykonania misję. 
Jezus nakazał swoim uczniom, aby udali się w świat i nieśli świadectwo ludziom 
wszystkich wyznań.  
 
Bóg ma dla nas ważne zadanie do wykonania, ale musimy to zrobić z mocą Ducha 
Świętego. Jezus został wysłany przez Ojca, a uczniowie, tak jak inni wierni, w tym my, 
zostaliśmy wysłani przez Jezusa. Innymi słowy, tak jak Jezus podlegał Ojcu, tak i my 
musimy być pod władzą Jezusa.  
 
Model życia przedstawiony przez mycie stóp jest prawdziwą nieskończoną miłością i 
skromnością. Jako Chrześcijanie musimy naśladować postępowanie Jezusa. On chce, 
abyśmy umieścili innych w naszym planie działania. Poszukaj potrzebujących i wykaż 
się inicjatywą w okazaniu aktów miłości, zacznij dzień od myślenia o innych, a przede 
wszystkim nie pozwól, aby coś stanęło na drodze twojej relacji z Bogiem.  
 
Jezus podsumowuje, mówiąc: ,,Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym 
postępować będziecie ( werset 17).''  
 
Pytanie: 
 Przedyskutujcie, w jaki sposób możecie podzielić się nieskończoną miłością i 
pomocą.  
 
Zagadnienia:  

• Uczestnictwo w ŚDM lub lokalnym nabożeństwie swojego kościoła; 
• Wspieranie firmy usługowej w waszej wspólnocie; 
• Służba własnym posłannictwem.  
• Inne 

 
WNIOSKI 
 
Nieskończona miłość: Jak to się przekłada na działanie?  
 
Nieskończona miłość bierze się ze skromności, współczucia i zobowiązania, które 
obejmuje samozaprzeczenie i służenie. To nie jest poddańczość. Nie można jej pomylić z 
systemami rozwijającymi rasizm, seksizm, wykorzystanie i lęk. Zasadnicza zmiana może 
być lekcją w nieskończonej miłości. Duch Święty nauczy nas widzieć, czuć i utożsamiać 
prawdziwą miłość w Ciele Chrystusa i w świecie.  
 
Miejsca rozważań:  
• Podziel się własnymi doświadczeniami o nieskończonej miłości, słuchając kilku 

przykładów aktów miłości i skromności z Bahamów.  
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• Nieskończoną miłością są ciche stopy dumnych bahamskich kobiet gdy 
maszerowały w pochodzie o swoje prawa do demokracji w czasie Ruchu 
Sufrażystek przeszło piećdziesiąt lat temu.  

• Nieskończona miłość to widok 89-letniej kobiety, gdy siedzi godnie, z głową 
przechyloną, jej oczy łagodnie się usmiechają pod szerokim rondem pięknego 
kapelusza.  

• Jesteśmy świadkami nieskończonej miłości widząc rolników wypełniających 
zadania takie jak sianie, koszenie, gdy idą przez pola i naszych rybaków i 
kobiety, gdy fale przelewają się przez bariery na molo i myją ich stopy.   

• Nieskończoną miłość naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa widzimy we 
wschodzącym słońcu, które obmywa nas ciepłem i muska naszą skórę 
łagodnym duchem wolności i wyzwolenia.  


