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Jezus rzekł im „Czy wiecie, co Wam uczyniłem?” 
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List do Filipian 2,1–11 

 
 
OPIS SYTUACJI 
 
Apostoł Paweł podkreśla duchową jedność wśród Chrześcijan. Dalej przypomina nam, abyśmy 
naśladowali Chrystusa, abyśmy podobnie się zachowywali i okazywali nieskończoną miłość. 
Chrześcijańska miłość powinna być dwustonna, tj „kochaj, a będziesz kochany”. Jezus był 
Boski, a jednak był ludzki. Ukorzył się, został służącym; został wychowany skromnie, 
prawdopodobnie pracując ze swoim ziemskim ojcem jako stolarz. Był posłuszny krzyżowi, 
dramatycznej bolesnej śmierci, śmierci niewolnika.  
 
WSTĘP 
 
Do Filipian 2:1-11 ---W tych wersach widzimy wyjaśnienie, w jaki sposób powinni żyć wierni 
Chrześcijanie, aby otrzymali życie wieczne. Paweł prosi Filipian i nas, abyśmy się miłowali i 
byli jednością duchem i celem. Gdy pracujemy razem w trosce o spawy innych, tak jak swoje 
własne, okazujemy boski przykład nieskończonej miłości. Nie powinniśmy martwić się, czy 
zrobimy dobre wrażenie, albo o robienie rzeczy tylko po to, aby zadowolić innych. Takie 
podejście powoduje rozdźwięk w Ciele Chrystusa. Pan obiecał zapewnić wsztkie potrzeby 
według Swego bogactwa Łaski, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.  
 
Rozdział 2:1-5 Naśladowanie Nieskończonej Miłości i Skromności Chrystusa  
 
Samolubne ambicje mogą zniszczyć kościół i świat, ale prawdziwa miłość może ich oświecić. 
Prawdziwa miłość i pokora mają prawdziwą przyszłość. Pamiętajmy, że jesteśmy grzesznikami 
zbawionymi przez łaskę, ale jesteśmy zbawieni i dlatego mamy wielką wartość w Królestwie 
Boskim. Porzućmy więc samolubstwo i traktujmy innych z szacunkiem i uprzejmością. 
Spójrzmy na Chrystusa, który był prawdziwym przykładem nieskończonej miłości i pokory.  
 
Tak jak miasto Filipi, Bahamy - i wiele innych krajów na świecie - mają wielonarodowy 
charakter. Kościół jest odbiciem społeczności ludzi z różnych środowisk i grup społecznych. 
Kościoły na Bahamach obejmują różnorodność kultur i ludzi ( tzn. mieszkańców Haiti, Jamaiki, 
Gujany, Ameryki, Bahamów z różnych wysp itd.) Są też bogaci biznesmeni i kobiety 
prowadzące biznes, niektórzy mniej bogaci i tacy żyjący ponieżej minimum socjalnego.  
 
Biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowane pochodzenie członków społeczności trudno jest 
utrzymać jedność, nawet jeżeli nie ma jednoznacznego dowodu na podział w kościele. Jako 
naśladowcy Chrystusa musimy chronić jedność w ciele Chrystusa. Apostoł Paweł napomina nas, 
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abyśmy walczyli z samolubstwem, uprzedzeniem lub zazdrością, mogącym doprowadzić do 
niezgody. Okazanie prawdziwego zainteresowania innym ludziom jest właściwym krokiem w 
kierunku utrzymania jedności wśród wiernych i dotarcia do społeczności.  
 
Chrystus był pokorny i słuchał Boga służąc ludziom. Podobnie jak Chrystus, powinniśmy mieć 
postawę służącego, służąc ludziom z nieskończonej miłości do Boga i innych, a nie z powodu 
winy i strachu. Pamiętajcie, że możemy wybrać naszą postawę, możemy mieć postawę 
roszczeniową, lub możemy szukać okazji, aby służyć innym. Marek 10:45 mówi: „Albowiem Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe zycie na okup za wielu”. 
Więcej na temat służalczej postawy Chrystusa znajdziemy w Ewangelii Jana 13:1-17.  
 
Pytanie: 
            Jaką najbardziej wartościową pomoc kiedykolwiek otrzymałaś lub komukolwiek 
ofiarowałas? Co spowodowało, że ta pomoc była istotna?  
 
Zagadnienia: 

• Pomoc Chrześcijańskiego pochodzenia lub od społeczności, która była  w nagłej 
potrzebie lub zapewnienie długoterminowej pomocy.  

 
Rozdział 2:6-11: Służba Nieskończonej Miłości jako Wierzących w Chrystusie 
 
Nawet chociaż Chrystus jest Bogiem, stał się człowiekiem, aby wypełnić boski plan zbawienia 
dla wszystkich ludzi. Chrystus nie tylko miał wygląd człowieka, ale stał się człowiekiem, aby się 
identyfikować z naszymi grzechami. „Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się 
zachłannie przy tym, aby być równym Bogu” (wers 6).  
 
Umarł na krzyżu za nasze grzechy, abyśmy nie musieli stawiać czoła wiecznej śmierci. Więc, jak 
możemy nie chwalić Chrystusa jako naszego Pana, i oddawać siebie na jego służbę.  
 
Wiele razy w naszym społeczeństwie ludzie wybaczają samolubstwo, niesprawiedliwość lub zło, 
powołując się na swoje przywileje. Na przykład, ludzie myślą „Mogę ściągać na egzaminie, bo 
przecież należy mi się zdanie tego egzaminu” lub „Mogę wydać wszystkie pieniądze tylko na 
siebie, ciężko na to pracowałam”. Powinniśmy mieć inną postawę, aby służyć innym. Jeżeli 
jesteśmy szczerymi naśladowcami Chrystusa, musimy żyć tak, jak On. Powinniśmy rozwinąć w 
sobie jego postawę nieskończonej miłości, gdy chcemy służyć, bez względu na uznanie za nasze 
wysiłki. Powinniśmy pytać siebie „Czy ja samolubnie trzymam się swoich przywilejów czy chcę 
służyć innym?”. 
 
Wszyscy jesteśmy na swój sposób przywódcami, bez względu na naszą rolę, nasze przywództwo 
powinno być w zgodzie z przykładem dawanym przez Jezusa. Znaki nieskończonej miłości w 
przywództwie: 
 

� Dbać o stado Boga, nie swoje własne; 
� Przewodzić z potrzeby służenia, nie z obowiązku. 
� Troszczyć się o to, co można dać, a nie co można otrzymać.  
� Prowadź dając przykład, a nie siłą.  
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Pytanie: 

Czy zdarzyło się w twoim chrześcijańskim życiu, że skupienie się na miłości i służeniu 
innym pomogło ci zapomnieć o strachu?  

 
Zagadnienia: 

• Sprawy zdrowotne i finansowe; 
• Kwiestie rodzinne i zawodowe; 

 
WNIOSKI 
 
Tak więc, moi przyjaciele w Chrystusie, Jezus zadaje nam wszystkim pytanie: „Czy wiecie, co 
wam uczyniłem?”. On był jednocześnie Bogiem i Człowiekiem. Reprezentował postawę pokory 
i służenia. My, jego naśladowcy, musimy myśleć podobnie i łapać każdą okazję, aby iść za Jego 
przykładem.  
 
Szukajcie okazji, aby demonstrować akty miłości, takie jak docenianie ludzi - bez względu na to, 
kim są. Każdego dnia motywujcie kogoś. Szukajcie w ludziach dobra; informujcie ludzi, co wam 
się podoba. Bóg wykorzysta twój uśmiech, przytulenie, przysługę, aby podnieść na duchu kogoś, 
kto cierpi na uboczu. Demonstrujmy nieskończoną miłość. Bądź miły, kochający, skromny, 
prawdziwy, sprawiedliwy! Te proste akty przynoszą uzdrowienie i spokój, a zadziwi was 
nieskończona łaska Boga. 


