
 

Jezus — Bóg, który kocha! 

Wielka gra  

 

 

 

Stawka:1 Jaki jest Bóg?  

Puchar — Główna Prawda: Bóg jest miłością, mogę się roz-

wijać (J 13).2  

Ważne! Wyjątkowe w naszym podejściu do tematu jest to, że 

mówimy o atrybutach3 Boga — w tym przypadku o miłości —

śledząc atrybuty Jezusa i podkreślając ich namacalne skutki w 

naszym życiu. 

 

 

 

 

 

 

   

Wielka gra  

Wracamy na karty Ewangelii wg 

Jana, nazywanego też apostołem 

miłości. Żeby się o tym przekonać, 

warto przeczytać także jego Listy. 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest czwartym i ostatnim z serii czterech rozważań na 

temat Boga. Po raz ostatni przypomnij sobie art. Bóg we W co wierzymy. 

2  Jeśli Złota myśl dla Ciebie za długa, naucz się tylko jednej części lub: J 

3:16; 1J 4:16. 

3  Atrybut to cecha, właściwość, przymiot. Teologia właściwa (łac. teologia 

propria) jest właśnie nauką o Osobie i atrybutach Boga. 
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Chrystus: 

rdzeniem 

życia 

Złota myśl: Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się 

wzajemnie; kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was uko-

chałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi 

uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie  

miłością (J 13:34-35). 
 

Fragment główny: Ewangelia wg Jana 13:1-38 

 



str. 2 Jesus Christ the Core of Our Life 

Autor: Apostoł Jan. 

Czas: Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr. 

Miejsce: Efez. 

Cel: Przekazanie ludziom najważniejszych faktów i prawd zapewnia-

jących zbawienie. 

Temat: Jezus Chrystus, Zbawca świata, najpełniejszym objawieniem 

Boga. 

Ostatnia wieczerza 

1Przed świętem Paschy
a
 Jezus — świadom, że nadeszła 

godzina
a
 Jego przejścia z tego świata do Ojca

c
 — tych, 

których pokochał na tym świecie, pokochał do końca.
d4 

2Stąd w czasie wieczerzy, gdy już diabeł zasiał w sercu 

Judasza,
a
 syna Szymona Iskarioty, [myśl] o wydaniu Go,

b
 

3świadom, że Ojciec powierzył wszystko w Jego ręce,
a
 oraz że od 

Boga wyszedł
b
 i do Boga odchodzi, 4wstał od wieczerzy, złożył 

szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się [nim].
a
 5Następnie 

nalał wody do miednicy, zaczął myć uczniom nogi i wycierać [je] 

ręcznikiem, którym był przepasany. 6Podszedł też do Szymona 

Piotra, który Go zapytał: Panie, Ty chcesz myć mi nogi?
a
 7Jezus 

odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz — zro-

zumiesz potem. 8Piotr na to: Nigdy nie będziesz mył mi nóg!5 

Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie masz ze Mną 

działu. 9Szymon Piotr powiedział wówczas: Panie, nie tylko moje 

nogi, ale i ręce, i głowę. 10Jezus mu odpowiedział: Wykąpany
a
 

[człowiek] nie ma potrzeby myć nic poza nogami, gdyż jest cały 

czysty; i wy jesteście czyści,
b
 ale nie wszyscy. 11Był bowiem 

świadom, kto ma Go wydać
a
 — dlatego powiedział: Nie wszyscy 

jesteście czyści.  

12Gdy więc umył im nogi, przywdział swoje szaty, spoczął po-

nownie i powiedział: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13Wy 

                                                   

4  Lub: tym, których pokochał na tym świecie, okazał miłość w pełni, gr. 

ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 

5  Na pewno nie będziesz mył mi nóg — na wieki, gr. οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς 

πόδας εἰς τὸν αἰῶνα, idiom: Nigdy nie będziesz mył mi nóg.  

13 
1aKpł 23:5; bJ 12:23; 17:1; 
cJ 16:28; dJ 15:9, 13; Ga 2:20; 

1J 3:16 

2aŁk 22:3; J 6:70-71; 13:27; 
bMt 10:4; J 13:27 

3aMt 11:27; 28:18; J 3:35; bJ 

8:42; 16:27-28; 17:8 

4aMt 11:29; 20:28; Łk 12:37 

6a1P 5:2-3 

10aTt 3:5; bJ 15:3 

11aJ 6:64, 70-71 

13aMt 23:8, 10; 26:18;  

J 11:28; Dz 2:36; 10:36; Rz 

10:9; 14:8; 1Kor 8:6; 12:3; 

Flp 2:11; Kol 2:6, 10 

14aŁk 22:27; Flp 2:5; 1Tm 

5:10; 1P 5:5 

15a 1Tm 4:12; 1P 2:21; 1J 2:6 

16aMt 10:24; Łk 6:40;  

J 15:20 

17aMt 7:24; Łk 11:28; Jk 

1:22, 25 



Jezus Chrystus sprawczą siłą życia str. 3 

zwracacie się do Mnie: Nauczycielu i Panie;
a6 i słusznie mówicie, 

bo Nim jestem. 14Jeśli zatem Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam 

nogi,
a
 i wy sobie nawzajem powinniście myć nogi. 15Dałem wam 

bowiem przykład,
a
 abyście i wy czynili tak, jak Ja wam uczyni-

łem. 16Ręczę i zapewniam was: Sługa nie jest większy od swego 

pana
a
 ani poseł nie jest większy od tego, który go posyła. 17Skoro 

to wiecie, jesteście szczęśliwi — o ile będziecie to czynić.
a
  

18Nie mówię o was wszystkich; Ja znam tych, których wybra-

łem;
a
 lecz niech wypełni się Pismo:

b
 Ten, który je mój chleb, 

podniósł na Mnie swoją piętę.
c7 19Mówię wam to teraz, zanim 

się to stanie, abyście, gdy się to stanie,
a
 uwierzyli, że to Ja je-

stem.
b
 20Ręczę i zapewniam was: Kto przyjmuje tego, którego 

posyłam, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Te-

go, który Mnie posłał.
a
 

Zapowiedź
 
zdrady 

21Po tych słowach Jezus wzruszył się w duchu
a
 i wyznał: Ręczę i 

zapewniam was, że jeden z was Mnie wyda. 22Uczniowie zaczęli 

przyglądać się sobie nawzajem niepewni, o kim mówi. 23A jeden 

z Jego uczniów — ten, którego Jezus kochał
a
 — spoczywał przy 

piersi Jezusa.8 24Skinął zatem na niego Szymon Piotr, aby się 

dowiedział, o kim mówi. 25Ten więc, spoczywając przy piersi 

Jezusa, zapytał Go: Panie! Kto to jest? 26Jezus odpowiedział: 

Ten, któremu Ja podam zanurzony9 [w misie] kawałek chleba. 

Następnie zanurzył kawałek chleba, wziął i dał Judaszowi, [sy-

nowi] Szymona Iskariota. 27I wtedy, po [podaniu] kawałka chle-

ba, wszedł w niego szatan.
a
 Jezus więc powiedział do niego: To, 

                                                   

6  Nauczyciel, gr. διδάσκαλος (didaskalos) to odpowiednik hbr. י  ;(rabbi) ַרבִּ

Pan, κύριος (kyrios), to odpowiednik hbr. ֹוןָאד  (’adon) i aram. ָמר (mar, 

jak w wyrażeniu: ָמַרן ֲאָתא, maran ata’).  

7  podniósł na Mnie swoją piętę, gr. ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ, 

idiom: wystąpił przeciwko Mnie zdradziecko. 

8  spoczywał przy piersi Jezusa, gr. ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, idiom odnoszący się do honorowego miej-

sca przy stole. 

9  zanurzony: ten sam czasownik βάπτω kryje się za określeniem chrztu. 

18aJ 6:70-71; 15:16, 19; bMt 

1:22; J 17:12; cPs 41:10; Mt 

26:23 

19aJ 14:29; 16:4; bJ 4:26; 

8:24, 28, 58 

20aMt 10:40; Łk 9:48 

Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; 

Łk 22:21-23 

 

21aJ 11:33 

23aJ 19:26; 20:2; 21:7, 20 

27aŁk 22:3; J 13:2 

29aJ 12:6 
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co zamierzasz uczynić,10 uczyń czym prędzej. 28Nikt jednak ze 

spoczywających [przy stole] nie zrozumiał, po co mu to powie-

dział. 29Niektórzy nawet przypuszczali, że ponieważ Judasz ma 

sakiewkę,
a
 Jezus mówi mu: Zakup, co nam potrzebne na święto, 

albo aby dał coś ubogim. 30On zatem wziął kawałek chleba i 

zaraz wyszedł. A była noc.  

 

MOWA POŻEGNALNA 

31Po jego wyjściu Jezus powiedział: Teraz Syn Człowieczy zo-

stanie uwielbiony
a
 i Bóg zostanie uwielbiony w Nim.11 32Jeśli 

Bóg zostanie uwielbiony w Nim,
a
 to i Bóg uwielbi Go sobie — i 

to zaraz Go uwielbi. 33Dzieci! Jeszcze chwilę jestem z wami;
a
 

będziecie Mnie szukać
b
 i — jak powiedziałem Żydom, że gdzie 

Ja idę, tam wy przyjść nie zdołacie — tak teraz mówię to wam.
c
 

                                                   

10  co zamierzasz uczynić, gr. ὃ ποιεῖς, czas teraźniejszy intencyjny (ang. 

tendencial praesens), Wallace 535. 

11  Bóg zostanie uwielbiony w Nim, gr. καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτω, aoryst 

futuryczny, proleptyczny, Wallace 564. 

31aJ 7:39; 12:23; 17:1, 5 

32aJ 12:28; 17:1 

33aJ 7:33; bJ 7:34, 36; 8:21; cJ 

13:36 



Jezus Chrystus sprawczą siłą życia str. 5 

Zaproszenie do wzajemnej miłości 

34Daję wam nowe przykazanie,
a
 abyście wzajemnie się kochali, 

abyście kochali jedni drugich tak, jak was ukochałem.
b
 35Po tym 

wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich 

darzyć będziecie miłością.
a
 

Zapowiedź załamania się Piotra 

36Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do Niego: Panie, dokąd 

idziesz? Jezus odpowiedział: Tam, dokąd idę, iść za Mną teraz 

nie możesz,
a
 jednak potem pójdziesz.

b
 37Piotr ciągnął dalej: Pa-

nie, dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Duszę moją położę za 

Ciebie. 38Jezus odpowiedział: Położysz za Mnie swoją duszę? 

Ręczę i zapewniam cię: Zanim zapieje kogut, trzy razy się Mnie 

wyprzesz.
a
 

 Ważne zagrania  

Spostrzeżenie 1: Miłość wyraża się czynem: Pan Jezus chciał 

dowieść, że kocha swoich uczniów bez reszty. Czynił to nie jako 

ktoś nieświadomy ich wad, niepewny swego autorytetu, w po-

czuciu osamotnienia, żebrzący o ich uczucie. Przeciwnie, czynił 

to jako całkowicie świadomy swojej Boskiej tożsamości i powo-

łania. Nie zrobił tego jednak przez deklaracje typu: Kocham was. 

Wyraził to czynem, wstydliwą czynnością zarezerwowaną dla 

pokonanych, jednak możliwą do właściwego spełnienia tylko 

przez prawdziwie wolnych, prawdziwie kochających świado-

mych celu i niepokonanych.12 

Można także powiedzieć, że Jezus wyraził swą miłość czynno-

ścią odbieraną przez zwycięzców, bo właśnie im myto nogi, lecz 

możliwą do przyjęcia w jej prawdziwym znaczeniu tylko przez 

prawdziwie wolnych, ale także prawdziwie skruszonych, bezrad-

nych i pokonanych (zob. Łk 7:36-50). 

                                                   

12  Przykład: Zauważ, że czynności zarezerwowane w szpitalu dziecięcym dla 

niższego personelu, chętnie i z prawdziwym namaszczeniem wykonuje 

„właściciel” dziecka. Zob. także Mt 5:40-41. 

34aJ 15:12, 17; 1J 2:7-11; 

3:11, 23; 2J 5; 
bKpł 19:18; Ef 5:2; 1Ts 4:9; 

1P 1:22; 1J 4:7, 19 

35a1J 3:14, 16; 4:20 

Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; 

Łk 22:31-34 

 

36aJ 7:34; 13:33; bJ 21:19 

38aJ 18:27 
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Taka jest miłość Boża. Ona nie spływa pachnidłami luksusu, ale 

ostatnimi kroplami krwi. Bóg prawdziwie i najpełniej objawia się 

na krzyżu. 

W ten sposób Bóg kochający jest w Tobie. W takiej miłości chce 

się objawiać przez Ciebie (zob. np.: J 13:34-3; 2Kor 4:12; 1J).  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Spostrzeżenie 2: Miłość bez reszty jest możliwa bez wzajemno-

ści. Tym różni się od miłości ludzkiej i przez to jest atrybutem 

Boga (Rz 5:8). Kocha nawet „niekochalnych” i nawet tych, któ-

rzy zawiodą.  

Dlatego jest nazwana nowym przykazaniem, możliwym do speł-

nienia w Nim i w nas — i prawdziwym znakiem nowej ludzkości 

— zob. 1J 2:2-11.  

W takiej miłości nie ma miejsca na lęk. Lęk kojarzy się z karą 

(rozczarowanie, odrzucenie, odcięcie od  szczególnych względów 

czy przyjaźni). Kto się boi, nie jest doskonały (dojrzały) w miło-

ści, zob. 1 J4:19 

Dlatego — jak w głównej prawdzie — miłość stwarza miejsce na 

rozwój. Bóg jest miłością, dlatego mogę się rozwijać. Czy przy 

Tobie mogą rozwijać się inni? 

 

Decydująca chwila  

SMS:13 W nawiązaniu do Spostrzeżenia 1: 

Przeczytaj J 13:1-3. W tych słowach Jezus 

wyraził, czego On jest świadom, jeśli chodzi o  

swoją tożsamość i powołanie. Napisz trzy 

                                                   

13  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne (SMS: Specific — 

Measurable — Searchable). 



Jezus Chrystus sprawczą siłą życia str. 7 

zdania wyrażające stan Twojej świadomości w tym względzie. 

Czy potrafisz wspomnieć jakiś przykład ze swojego życia okaza-

nia komuś miłości w podobny sposób? __________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Czy pozwoliłbyś/pozwoliłabyś umyć sobie nogi? Czy pozwalasz 

sobie na przyjęcie przebaczenia jako niczym nie zasłużonego 

prezentu? ________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

W nawiązaniu do Spostrzeżenia 2: 

Zastanów się, jak ten werset charakteryzuje Twoją relację z Bo-

giem: „W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk 

bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest 

doskonały w miłości.” 1J 4:18. Jak wykorzystujesz tę rzeczywi-

stość miłości dla własnego rozwoju, dla okrywania tego, kim 

jesteś w Nim? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Napisz, w jaki sposób zrealizujesz swą Chrystusową miłość w 

gronie wspólnoty w Gnieźnie lub innej wybranej przez siebie 

wspólnoty.  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Wiem : 

Atrybuty Boga mogę zauważyć w Osobie Jezusa Chrystusa (biorąc 

oczywiście pod uwagę ludzką stronę Jego natury).   

Umiem:  

Doceniać wartość atrybutów Boga w moim codziennym życiu. 

Potrafię: 

Wykorzystać naukę o atrybutach Boga dla mojego rozwoju i dla roz-

woju innych 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

Dariusz Banicki KChB Gniezno: dariusz-banicki@o2.pl  

mailto:pastor@k5n.pl
mailto:dariusz-banicki@o2.pl

