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Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który 

chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, 

lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; 

a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do 

śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go 

imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano 

na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest 

Panem, ku chwale Boga Ojca.  

 

 

Wejście w tegoroczny Wielki Tydzień stoi pod hasłem wezwania do jednomyślności i pokory.  

Aby poznać co właściwie apostoł miał na myśli pisząc o usposobieniu, jakie było w 

Chrystusie Jezusie musimy uważniej się przyjrzeć Jego osobie na podstawie słów cytowanego 

przez apostoła starego hymnu chrystologicznego.  

Taka jest już nasza ludzka natura, że to co mamy, chcemy za wszelką cenę zachować. Jeśli 

już osiągnęliśmy jakiś poziom dochodów - ich obniżenie odczuwamy bardzo boleśnie. 

Staramy się z całych sił zachować stan posiadania, standard życia, wygodę i inne wymagania. 

A jeśli to jest zagrożone, to z całych sił, nie przebierając w środkach, będziemy tego bronić.  

Zupełnie inną postawę reprezentuje nasz Pan. On miał to, czego żaden człowiek osiągnąć nie 

może: "Był w postaci Bożej". On jest Bogiem. Miał prawo wiecznie być u Ojca. Nikt mu tego 

prawa nie odbierał.  Nikt nie oczekiwał, że opuści tą boską rzeczywistość.  

Dla nas jednak było ważne, wręcz konieczne, aby przyszedł ktoś z boskiego świata, aby 

zagubionego człowieka wyratować. Tego nie ma w żadnej religii, aby Bóg zniżył się do 

człowieka. Ale Jezus to właśnie uczynił. 

 

Pewien mieszkaniec Chin nie potrafił zrozumieć, dlaczego chrześcijaństwo miałoby być 

lepsze niż konfucjanizm, buddyzm czy islam. Pewnej nocy przyśniło mu się, że wpadł do 

głębokiego dołu i leży na jego dnie bezradny i zrozpaczony.  

Przyszedł Konfucjusz i powiedział: - Dam ci dobrą radę, przyjacielu; jeśli wydostaniesz się z 

kłopotów, nigdy w nie więcej nie wpadaj.  

Potem przyszedł Budda i powiedział: - Jeśli wdrapiesz się do miejsca, gdzie do ciebie sięgnę, 

pomogę ci.  

Potem przechodził tamtędy Mahomet i powiedział: - To, że wpadłeś do dołu jest twoim 

losem, wolą bożą. Musisz się z tym bez sprzeciwu pogodzić. Jeśli wystarczająco dużo 

dobrego będziesz czynił, to przezwycięży złe czyny i pewnego dnia twój los się zmieni. 

Potem przyszedł Chrystus. Zszedł do dołu i wyniósł go na własnych plecach. 

Tylko nasz Zbawiciel zszedł tak nisko, aby uratować grzeszne dusze, takie jak moja i twoja. 

On jest prawdziwym Bogiem z Ojca w wieczności zrodzonym, który nie upierał się 

zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Wyparł się samego siebie. Stał się sługą, stanął 

całkowicie po naszej stronie przybierając ludzką postać. 

Jego droga uniżenia, jego droga na krzyż Golgoty, Jego  śmierć stała się dla nas początkiem 

nowego życia, ratunku, zbawienia. Nie dlatego, że nań zasłużyliśmy, lecz dla Jego miłości ku 

nam. Ponieważ On był posłuszny aż do śmierci, dlatego całe moje nieposłuszeństwo, mój 

bunt przeciwko Bogu i jego przykazaniom zostały unieważnione.   

Drodzy, niech to się stanie fundamentem naszego życia to, co On dla nas uczynił.  Bo jest 

przy mnie każdego dnia. Rozumie mnie w moich lękach, samotności, opuszczeniu czy 

smutku. Jestem tego pewien, gdyż On nie pozostał na zewnątrz, daleko od problemów, ale 

stał się jednym z nas. I dzisiaj stoi po naszej stronie każdego dnia, każdej godziny.  Jego 

trudna droga przez cierpienia, aż do śmierci niech będzie dla nas zachętą, abyśmy wytrwali w 

tym co na nas przychodzi i pozostali Mu wierni.  

Możemy też żyć i tym, że u końca tej historii stoi tryumf Chrystusa. Oto bowiem dla Jego 

trudnej drogi Bóg wywyższył swego Syna i dał Mu imię Pan. Mamy więc Pana, Zbawiciela, 



który stoi ponad wszelkimi mocami i potęgami. Mamy obrońcę, który jest mocniejszy ponad 

wszystko co zagraża naszemu życiu i utrudnia nam miłość bliźniego. Uwielbienie tłumów w 

niedzielę palmową, było tylko skromnym preludium hołdu, który złoży całe stworzenie u stóp 

Jezusa w dzień ostateczny.  

Jednak Jezus Chrystus już dzisiaj jest Panem wszystkiego. Jeśli więc jesteśmy z Nim 

związani, to wiemy, że także w naszym życiu  nędza, choroby, odrzucenie, smutek i śmierć 

nas nie zwyciężą. Ponieważ On wspaniały nasz Pan ma ostatnie słowo, a On rzekł: "Ja żyję i 

wy żyć będziecie". Wpatrujmy się więc każdego dnia w Niego, bierzmy przykład z Jego 

pokory i posłuszeństwa, a wypełni nas cudowny pokój, którego świat dać nam nie może. 

Amen.  

 

 


