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UWIELBIENIE BOGA
PRZEZ SŁUŻENIE

8.

Jan wygodnie spoczywał za stołem ciesząc się skromną kolacją
w gronie przyjaciół. W sali na piętrze, w której się zebrali panował
półmrok i tylko blask lamp oświetlał twarze zgromadzonych.
Wszystko wyglądało zupełnie tak samo jak tego niezapomnianego
wieczoru, wiele lat temu w Jerozolimie. Jego myśli mimowolnie
powędrowały ku tamtym wydarzeniom i choć upłynęło wiele czasu,
on pamiętał dokładnie jak wraz z innymi zebrali się w małej sali na
piętrze, podobnej do tej. Jakże by mógł zapomnieć, przecież to była
ostatnia Pascha jaką spędzili razem z ich Nauczycielem, którego
zwano Jezusem. I to właśnie wtedy ich Mistrz, używając prostych
pomocy, takich jak ręcznik i woda, udzielił im jednej z najbardziej
szokujących i niezapomnianych lekcji - lekcję usługiwania.

Przeczytaj fragment: Ew. Jana 13,1-17

i poproś Boga o mądrość w zrozumieniu tego wtekstu

Pomyśl:

1. D
 laczego zachowanie Jezusa było szokujące dla uczniów i sprzeczne
z ówcześnie panującymi normami kulturowymi?
2. Jakiej ważnej lekcji na temat wielkości i służenia Jezus udzielił tego
wieczoru swoim uczniom?
Jezus, chociaż był Panem i Nauczycielem, był też doskonałym
przykładem sługi. Zobaczył dwie potrzeby swoich uczniów: fizyczną

i duchową: potrzebowali umycia nóg, potrzebowali obmycia ze swoich
grzechów, gdyż sami nie potrafili się z nich oczyścić. Jezus widząc
brudne stopy uczniów po prostu je umył - jak zwykły niewolnik. A kilka
godzin później poszedł na krzyż, aby umrzeć za grzechy wszystkich
ludzi i w ten sposób uwielbić swojego Ojca, ponieważ prawdziwa
wielkość wyraża się w uniżeniu i służeniu.
3. Dlaczego służenie nie przychodzi nam z natury łatwo?
4. W
 jakich sytuacjach najtrudniej ci jest stawiać potrzeby innych
przed swoimi?
Przeczytaj List do Filipian 2,5-8 i zastanów się, co powinno być naszą
motywacją do służenia.
Przeczytaj List do Rzymian 12,1-8 i zastanów się jakie masz dary? Jak
możesz wykorzystać te dary na chwałę Bogu?
5. Czy jestem człowiekiem, który poświęca się służbie Bogu?
Każdy z nas ma coś do dania, ponieważ otrzymaliśmy wiele talentów
od Boga, którymi możemy służyć.

Pomódl się

1. P
 odziękuj Bogu za przykład Chrystusa, który dał nam najlepszy
przykład służenia.
2. Przeproś Boga za wszystkie przegapione okazje, by wyjść naprzeciw
potrzebom innych.
3. Poproś Boga, aby otwierał twoje oczy na potrzeby innych ludzi
i dał Ci siłę rezygnowania z poczucia swojej wielkości, po to aby
móc służyć innym.
4. 
Skoro prawdziwa wielkość wyraża się w uniżeniu i służeniu, to
pomódl się o to, aby Pan Bóg dał Ci serce sługi, który uwielbia Go
żyjąc dla innych.

Zadanie praktyczne:

ZNAJDŹ misję/organizację lub służbę w Kościele, która pozwoli
ci wykorzystać twoje zdolności. Jeśli żadna konkretna służba nie
przychodzi ci do głowy, zorientuj się jakie są potrzeby twojego
Kościoła. Może jesteś odpowiedzią na te potrzeby? Jeśli jesteś już
zaangażowany w służbę, OPOWIEDZ o niej znajomemu z kościoła.

