Jalkojen pesu
Raamattu puhuu Johanneksen 13. evankeliumissa sellaisesta asiasta kuin
jalkojen pesu!
Joh. 13;5 ”Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt.
6 Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?"
7 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät"
8 Pietari sanoi hänelle: "Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani". Jeesus vastasi hänelle: "Ellen minä
sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani"
9 Simon Pietari sanoi hänelle: "Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää"
10 Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on
kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki (Juudas Iskariot)
11 Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän sanoi: "Ette kaikki ole puhtaat"
12 Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille:
"Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt?
13 Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen.
14 Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat.
15 Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.”

Asiaan liittyy käytännöllinen ja esimerkillinen puoli.

Lisäksi asiaan liittyy hengellinenkin näkökulma, joka mielestäni on
erittäin tärkeä
Jeesus ilmeisesti tarkoittaa tässä sitä, että joka on parannuksen tehnyt, Jeesukseen uskova ja
kristillisesti elänyt, niin hän tarvitsee matkan päättymisen jälkeen (kuoleman), vielä Jeesuksen
suorittaman jalkojen pesun. Vaikka me vaeltaisimme kuinka huolellisesti, niin aina matkan
pölyä tarttuu meihin, täällä maailmassa eläissämme.
Meillä on niin hyvä ja huolehtivainen Jumala, että Hän pitää meistä huolta loppuun saakka ja
on huolehtinut vielä matkan pölyjenkin pesemisestä jaloistamme.
Meille voi kuolema tulla milloin vain. Me emme ole aina valmiina ja syntejämme tunnustaneessa tilassa. Tämän asian kanssa moni uskovainen on levoton, että olenko juuri silloin valmis ja kelvollinen taivaaseen, kun kuolema kohtaa?
Joku voi elää jatkuvassa paniikissa asian johdosta!
Ymmärtäisin kolmiyhteisen Jumalan järjestäneen tämän asian siksi näin, että Hän haluaa meidän uskovien elävän vakaina ja levollisina. Me uskovaiset saamme elää rauhassa ja pälyilemättä loppuun saakka, koska tämäkin asia on hoidettu kuntoon. Me saamme luottaa siihen,
että olemme sitten kokonaan puhtaita, kun Jeesus on lopuksi pessyt matkan pölytkin pois jaloistamme!
Tässä Raamatun kohdassa Hän ilmoittaa niin tekevänsä!
www.einoniemi.fi

