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„ Jezus wzi?wszy prze?cierad?o, przepasa? si?. Potem nala? wody do misy i pocz?? umywa? nogi uczniów i
wyciera? prze?cierad?em, którym by? przepasany” (Jan 13:4-5). Niektórzy gorliwi chrze?cijanie id? za tym
przyk?adem i maj? nabo?e?stwa z „umywaniem nóg.” Chocia? jest to godne pochwa?y, nale?y zauwa?y? g??bsz?
lekcj? w tej praktyce. W?a?ciwie, kiedy Jezus umy? nogi uczniów, zapyta? ich, „Czy wiecie, co wam uczyni?em?”
(13:12).
Jezus da? nam przyk?ad tego, czego najbardziej od nas oczekuje - „branie r?cznika.” Kilka lekcji mo?emy si?
nauczy? od naszego Pana, kiedy analizujemy to wydarzenie. S?owo mówi nam; „S?u?cie jedni drugim w mi?o?ci”
(Gal 5:13), oraz „Ulegajcie jedni drugim w boja?ni Chrystusowej” (Efezjan 5:21). Cz?sto omijamy pewne prawdy w
Biblii, poniewa? nie rozumiemy ich znaczenia, a czyni?c tak, nie korzystamy z ich mocy. Ilu z nas tak naprawd?
wie, co to znaczy s?u?y? jedni drugim w mi?o?ci? Jak powinni?my ulega? jedni drugim w boja?ni Bo?ej? Kiedy
lepiej zrozumiemy, co Jezus uczyni? myj?c nogi uczniów, zrozumiemy poj?cie s?u?enia i ulegania. To oznacza o
wiele wi?cej, ni? tylko przyjmowanie rozkazów od wy?szych autorytetów. Raczej ta chwalebna prawda jest
objawiona tylko w kontek?cie „brania r?cznika.”
Inna lekcja, której Jezus uczy?, kiedy umy? nogi uczniów, to, jak uzyska? jedno?? w spo?eczno?ci cia?a
Chrystusowego. Kiedy Piotr wzbrania? si?, by Jezus my? jego nogi, Pan powiedzia?, „Je?li ci? nie umyj?, nie
b?dziesz mia? dzia?u ze mn?” (Jan 13:8). Jezus pokaza? swoje mi?osierdzie i mi?o?? poprzez obmycie uczucia
niegodno?ci, udr?ki i rozpaczy Piotra.
Obmywaj?c brud z nóg uczniów, Jezus uczy? równie? ulgi z powodu usuni?cia grzechów. Dzisiaj wielu chrze?cijan
jest w tej samej kondycji, co Piotr, kiedy zostali pokonani przez grzech. Je?eli chcesz by? mi?osierny -- by wzi??
r?cznik i odnowi? brata lub siostr? -- nie musisz zna? szczegó?ów ich grzechu. Jezus nie pyta? ?adnego ze swoich
uczniów, jak si? pobrudzili, ale chcia? tylko doprowadzi? do ich oczyszczenia. Jego mi?o?? do nich by?a
bezwarunkowa tak, jak jest i dla ciebie. Taka te? powinna by? dla tych, do których podchodzimy z jego mi?o?ci?.
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