
BĄDŹMY RAZEM 

Medytacja 13 

J 13, 1-15 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy 

swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna 

Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od 

wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać 

uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: 

Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz 

to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, 

nie będziesz miał udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział 

do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. 

Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty 

i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i 

Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie 

nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 

 

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA 

Proszę Cię Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego 

boskiego majestatu (ĆD 46). 

OBRAZ 

Skup się na geście obmywania nóg. Na ruchach, twarzach oraz niełatwych emocjach Jezusa i uczniów.  

PROŚBA 

O doświadczenie bliskości Boga. 

1.  Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. 

Jezus umiłował nas do końca, nie zostawił dla siebie niczego. Mógł przecież spędzić więcej czasu na modlitwie, aby 

lepiej się przygotować do męki. Mógł nie angażować się tak mocno w relacje z uczniami i innymi bliskimi mu osobami, 

jak Łazarz czy Maria, bo wtedy łatwiej byłoby Mu odejść. Jednak wybrał inną drogę, zaangażowania w pełni. 

Przeżywania swojego życia razem z bliskimi Mu osobami, dzielenia się z nimi tym, co przeżywał. 

Pobądź z Jezusem w trakcie Jego ostatnich chwil. Z Człowiekiem, który pomimo swego dramatu, nie zamyka się, nie 

ucieka. Który dzieli się tym Kim jest, co przeżywa, a dzięki temu jest blisko o innych osób. 

2. Ojciec dał Mu wszystko w ręce (…) i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany 

Jezus mógł zrobić wszystko, a postanowił umyć uczniom nogi. Jego wszechmoc przejawiła się w uniżeniu i pokornym 

geście umycia nóg. To paradoks, ale wydaje się, że najlepszym sposobem wykorzystania ogromnych możliwości jest 

zajęcie się słabością drugiej osoby. Pomoc osobie, która zmaga się ze słabością, grzechem i cierpieniem wymaga 

niebywałej siły. 

A jak ty wykorzystujesz siłę, która jest w tobie? A jak chciałbyś ją wykorzystać? 

3.  Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną 

To zdanie to kwintesencja zbawienia. Gotowość do tego, żeby Bóg mnie obmył. Tylko tyle albo aż tyle. Nie chodzi więc 

o wielkie działania, dobre uczynki czy zdobycie jakiejś tajemnej wiedzy. Wystarczy przyjąć zbawienie od Boga.  

Na ile akceptujesz fakt, że nie można przygotować się na spotkanie z Bogiem? Że nie chodzi o to, aby przyjść czystym, 

ale pomimo swego brudu, po prostu dać się umyć? 

MODLITWA KOŃCOWA 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak przeżywał Swoje ostatnie chwile z uczniami.  

OJCZE NASZ 


