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Ważne sprawy dzieją się koło stóp… 

W Ewangeliach wiele ważnych rzeczy rozgrywa się koło nóg. Odkąd Bóg postawił swoje 

stopy na ziemi, to cały czas ktoś się koło nich kręci. Chorych kładziono u Jego stóp, opętany z 

krainy Gerazeńczyków przypada do nóg Jezusa, oddając Mu pokłon. Kobieta cierpiąca na 

krwotok dotyka frędzli płaszcza, ulokowanych zapewne także w okolicach stóp Zbawiciela. 

Potem można dorzucić Marię, która najpierw zasłuchana siedzi u stóp Jezusa, co zresztą nie 

podoba się jej siostrze Marcie, a potem ostatecznie finalizuje sprawę w Betanii, namaszczając 

stopy Jezusa olejkiem nardowym. Wreszcie, to sam Jezus umywa nogi swoim uczniom. 

Dlaczego tak? Owszem, z jednej strony to zapewne kwestia praktyczna, mamy do czynienia z 

pewną tradycją i kulturą tamtych czasów. Ale z drugiej strony, do spraw najważniejszych trzeba 

się po prostu uniżyć…  

Ostatecznie to Jezus staje się Sługą wszystkich. Z największą pokorą podchodzi do swoich 

uczniów, wiedząc dobrze, że oni nie rozumieją tego, co czyni obmywając im nogi. My zresztą 

też nie. W tym temacie pomiędzy nami, a Jezusem jest rozpięta przepaść, do której niechybnie 

byśmy wpadli, gdyby nie fakt, że Jezus zasypał ją swoją miłością. Wyrównał przepaść swoim 

krzyżem, po którym można nad nią przejść. Ludzie trwający przy nogach Zbawiciela potrafili 

Go lepiej pojąć, zdając sobie sprawę, że sami są mali, słabi, grzeszni, i że Go potrzebują. Te 

gesty uniżenia, to język serca, język miłości. Kto tego nie zrozumie, nigdy nie zdobędzie się na 

to, żeby usiąść u stóp Jezusa.  

Dzisiaj przeżywamy dwie wielkie Tajemnice Wiary: Eucharystię i Kapłaństwo. Ale ich 

źródłem jest ten skromny gest umycia nóg uczniom. Dlatego, że istotą tych Sakramentów jest 

miłość i wynikająca z niej służba. Nie da się dobrze żyć żadnym z tych Sakramentów, jeśli w 

sercu zabraknie miłości. Bo co może sprawić, że potrafię się zniżyć do drugiego człowieka, że 

się przy nim w ogóle zatrzymam, i że mu posłużę? Jezus przekazuje swoim uczniom pewną 

„matrycę” działania, ustanawiając te Sakramenty i pokazując, jak je sprawować, ale 

jednocześnie pozostawia im wolność serca. Nie zmusza, ale zaprasza do pójścia za Nim. 

Dlatego, w tej wolności, Judasz wybiera zdradę, a Piotr doświadcza bolesnej prawdy o sobie. 

Dlatego Jezus został Sam na Kalwarii, gdy uczniowie uciekli. U Jego stóp, obok krzyża została 

tylko Matka, Jan i słabe niewiasty. Znowu sami maluczcy… 

Może dzisiaj, zanim zasiądziemy do Wieczerzy z Jezusem, to usiądźmy wpierw u Jego stóp? 

Chociaż na chwilę, żeby sobie przypomnieć, że miłości nie mierzy się ilością odprawionych 

Mszy, czy przyjętych Komunii, ale pokorą i wiernością serca. Jeśli nam ich nie zabraknie, to 



będziemy potrafili zawsze godnie i z miłością sprawować i przeżywać te Sakramenty. Nawet 

w czasie zamknięcia, który wtedy nie będzie dla nas zmarnowanym czasem oddalenia, lecz 

doświadczania ogromnej bliskości. Bliskości Tego, który się do nas cały czas zniża… 

 

 

   

Kobieta cierpiąca na krwotok dotyka szaty Jezusa. 
Obraz w Kościele Duc in altum, w Magdali, Galilea.  


