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„S-a sculat de la mas?, S-a dezbr?cat de hainele Lui, a luat un ?tergar ?i S-a încins cu el. Apoi a turnat ap? într-un
lighean ?i a început s? spele picioarele ucenicilor ?i s? le ?tearg? cu ?tergarul cu care era încins. ” (Ioan 13:4-5).
Unii cre?tini devota?i urmeaz? acest exemplu ?i î?i fac un obicei de servicii de „sp?lare a picioarelor”. De?i acest
lucru este cu siguran?? l?udabil, exist? o semnifica?ie mai profund? care trebuie înv??at? din aceast? practic?. De
fapt, un Isus sp?lat picioarele ucenicilor, el le-a întrebat: „În?elege?i voi ce v-am f?cut Eu?” (13:12).
Isus d?dea un exemplu privind ceea ce Î?i dore?te cel mai mult de la fiecare dintre noi - „luând prosopul”. Exist?
mai multe lec?ii ascunse pe care le putem înv??a de la Domnul nostru în timp ce privim aceast? fraz?. Cuvântul ne
spune: „sluji?i-v? unii altora în dragoste.” (Galateni 5:13) ?i: „Supune?i-v? unii altora în frica lui Hristos.” (Efeseni
5:21). Adesea glumim cu anumite adev?ruri din Biblie pentru c? nu le în?elegem sensul ?i, în acest fel, ne lipse?te
puterea. Câ?i dintre noi ?tim cu adev?rat ce înseamn? s? ne slujim unii pe al?ii în dragoste? ?i cum ar trebui s? ne
supunem unul altuia în frica lui Dumnezeu? Pe m?sur? ce vom în?elege mai bine ce a f?cut Isus prin sp?larea
picioarelor ucenicilor S?i, vom în?elege aceste concepte privind slujirea ?i supunerea. Vede?i, lucrul acesta
înseamn? mult mai mult decât a îndeplini ordine sau a fi deschis pentru a primi o autoritate superioar?. Mai
degrab?, aceste adev?ruri glorioase sunt revelate numai în contextul „prelu?rii prosopului”.
O alt? lec?ie pe care Isus ne-a ar?tat-o când a sp?lat picioarele ucenicilor a fost cum s? ob?inem unitatea p?rt??iei
în trupul lui Hristos. Când Petru refuza ca Domnul s? îi spele picioarele, El i-a spus: „Dac? nu te sp?l Eu, nu vei
avea parte deloc cu Mine.” (Ioan 13:8). Isus Î?i ar?ta mila ?i dragostea prin sp?larea sentimentelor pe care Petru le
purta, ?i anume lipsa de curaj, durerea ?i disperarea lui.
În sp?larea murd?riei de pe picioarele ucenicilor, Isus îi înv??a, de asemenea, consolarea dup? cur??area de
vinov??ie. Mul?i cre?tini ast?zi sunt în aceea?i situa?ie ca ?i Petru, fiind cople?i?i de un p?cat. Dac? vrei s? ar??i
mil? - s? iei prosopul pentru a restaura un frate sau o sor? - nu trebuie s? ?tii detaliile p?catului lor. Isus nu a
întrebat pe niciunul dintre discipolii S?i cum s-au murd?rit, ci a vrut doar s? duc? la bun sfâr?it cur??area lor.
Dragostea Lui pentru ei era necondi?ionat?, la fel cum este ?i pentru tine. La fel cum ar trebui s? fie ?i pentru cei pe
care îi întâlnim, în dragostea Lui.
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