
LB 50: WIECZERZA PAŃSKA (CZĘŚĆ 2) 

Cele 

• Pokazać, że  Jezus umył uczniom nogi, by przygotować ich do Wieczerzy 
Pańskiej i polecił im, by też tak robili.  

• Wyjaśnić, że celem umywania nóg jest, byśmy stawali przed Bogiem jako 
pojednani ze sobą nawzajem, kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej. 

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by obchodzić Wieczerzę Pańską zgodnie 
z  nakazem Jezusa, czyli poprzedzając ją umywaniem nóg. 

Wprowadzenie 

Uczniowie wielokrotnie spierali się o to, który z nich jest największy (Ewangelia 
Marka 9,33-35). Taką postawę przyjął szatan w swoim buncie przeciwko Bogu. 
To musiało być bardzo bolesne dla Jezusa, gdy widział tę samą postawę u swoich 
uczniów. Podczas Wieczerzy Pańskiej znowu doszło między nimi do sporu w tym 
temacie (por. Ewangelia Łukasza 22,24-27). 

Ewangelia Mateusza 20,20-28 

• Co Jezus powiedział swoim uczniom, kiedy po raz kolejny walczyli 
o najważniejsze stanowiska w Bożym Królestwie? 

• Jak rządzą możni tego świata? Czym my powinniśmy się od nich różnić? 

• Jaką rolę przyjął Jezus? Jaką rolę my powinniśmy przyjmować jako Jego 
naśladowcy? 

Jezus powiedział, że On sam nie przyszedł, aby rządzić, lecz aby służyć. Zanim 
ustanowił Wieczerzę Pańską, pokazał to swoim uczniom w dobitny sposób. 
W tym czasie było zwyczajem, że służący mył gościom stopy, zabrudzone 
podczas podróżowania boso lub w sandałach zakurzonymi ulicami. Misa i dzban 
były przygotowane, ale żaden z uczniów nie chciał podjąć się tego poniżającego 
zadania, ponieważ właśnie spierali się o to, kto z nich jest największy. Mając taką 
postawę, nie byli gotowi na uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej. Jezus udzielił 
im lekcji, która głęboko ich zawstydziła i której już nigdy nie zapomnieli. 

Ewangelia Jana 13,1-17 

• Co Jezus zrobił, widząc, że żaden z uczniów nie chciał umyć nóg pozostałym? 
Z jaką świadomością działał? (wersety 1-5) 
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• Dlaczego Piotr nie chciał, aby Jezus umył jego nogi? Dlaczego było ważne, 
żeby na to pozwolił? (wersety 6-11) 

Stwierdzenie: „Kto jest umyty” odnosi się do chrztu przez zanurzenie, zwanego 
też „kąpielą odrodzenia” (List do Tytusa 3,5). Ci, którzy zostali ochrzczeni 
biblijnym chrztem wiary, nie potrzebują przyjmować nowego chrztu za każdym 
razem, kiedy otrzymują przebaczenie. Właśnie umywanie nóg symbolizuje 
odpuszczenie grzechów, które wciąż na nowo otrzymujemy od Jezusa. 

• Jakie polecenie dał Jezus swoim uczniom? (wersety 12-17) 

Jezus dał swoim uczniom jasne polecenie, aby odtąd też umywali sobie 
nawzajem nogi. Powtórzył to trzy razy. Nie ma żadnej innej praktyki, którą Jezus 
zleciłby swoim naśladowcom tak wyraźnie, jak umywanie sobie nawzajem nóg. 
Czyniąc to, wyrażamy, że podążamy za Jezusem jako naszym Panem i Mistrzem 
oraz traktujemy poważnie polecenie, by Jego naśladowcy miłowali się nawzajem 
i stanowili jedno (Ewangelia Jana 15,12; 17,21). Umywanie nóg jest ważnym 
przygotowaniem do Wieczerzy Pańskiej i pomaga nam stanąć przed Jezusem, 
będąc pojednanymi ze sobą nawzajem.  

Ewangelia Mateusza 28,20 

• Co uczniowie mieli przekazywać innym ludziom w ramach realizowania 
wielkiego zlecenia głoszenia Ewangelii? 

Uczniowie mieli uczyć innych przestrzegać wszystkiego, co Jezus im przykazał. 
To obejmuje także polecenie umywania nóg przed Wieczerzą Pańską. Apostoł 
Paweł w swoim Liście do Tymoteusza wspomina o bym, że wczesny Kościół 
postępował zgodnie z tą wyraźną instrukcją Jezusa (1 List do Tymoteusza 5,9-
10). 

Osobiste zastosowanie  

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co stało się dla ciebie ważne?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Czy chcesz uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, łącznie z umywaniem nóg, 
tak jak polecił Jezus?  
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