HERRAN JOHDOLLA PALVELEMAAN
Joh. 13:13-17
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.
16. Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä
lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.
17. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.
Maljallinen kylmää vettä
"Opettaja, saisimmeko vähän vettä!" Joukko ekaluokkalaisia ihka uusissa
koulupuvuissaan oli taas ties kuinka monetta kertaa ilmestynyt kirkkomme ovelle.
Oli japanilainen kesä-heinäkuun helle. Lapset olivat kävelleet jo puolitoista
kilometriä koulusta kotiin päin. Edessä oli vielä kilometri. Helle janotti. He olivat
kerran uskaltautuneet pyytämään vettä matkan varrella olevasta kirkosta ja nyt
siitä oli jo tullut tapa. Juoksin iloisin mielin keittiöön, täytin lasit vedellä ja vein ne
eteiseen. Lapset joivat ja jatkoivat matkaansa.
Pysähdyin miettimään Jeesuksen sanaa:
"Joka antaa yhdellekin näistä vähimmistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että
tämä on opetuslapsi - totisesti: hän ei jää palkkaansa vaille." (Mt. 10:42)
Mahtaisinko saada noista vesilasillisista taivaassa palkan, vaikka nuo lapset eivät
olleetkaan vielä Herran opetuslapsia. Lupaushan koskee vain opetuslasten
palvelua eikä palvelua sinänsä, vaikka kaikkien ihmisten palvelu kuuluu toki
opetuslapsen tehtävään. Lapset eivät olleet kuulleet vielä evankeliumia, mutta
ehkä saivat noista vesilasillisista huomata, että kristillisessä kirkossa saa
virvoitusta. Kutsuin heitä pyhäkouluun ja joku heistä taisi tullakin. Rukoilin ja
rukoilen, että heistä tulisi Herran opetuslapsia.
Ketä palvelet?
Vesihanan aukaiseminen ja veden tarjoaminen on vähäinen teko. Vai onko? Millä
tekojen suuruutta ja pienuutta oikein tuleekaan mitata? Näyttävä palvelu, josta
saa aplodit ja kunniamerkkejä - eikö se ole suurta? Pieni ja huomaamaton taas
mitätöntä? Jeesus ei suostu tähän meidän väärään ajatteluumme. Palvelua ei tee
suureksi se, mitä tehdään, vaan se KENELLE palvelus kohdistetaan. Kättelyssä
ei ole itsessään mitään erityisen suurta, mutta jokainen muistaa pitkään, jos hän
saa tilaisuuden esimerkiksi kätellä presidenttiä. Kristillisen palvelun arvo
määräytyy siitä, että se kohdistuu viime kädessä Herraan itseensä.
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Jeesuksen esikuva
Pesemällä opetuslastensa jalat ennen kärsimistään ja paistamalla samoille
opetuslapsille kalaa ja tarjoilemalla heille leipää ylösnousemuksensa jälkeen
Jeesus osoitti, että ihmismitoin pieneksi arvioitu palvelu sopi Hänelle. Palvelun
arvo määräytyy Herrasta, joka ottaa palvelumme vastaan. Tärkeää ei ole siis,
millaiset lahjat sinulla on tai kuinka suuria tekoja saat tehdyksi, vaan se
palveletko Herraa vai elätkö vain itsellesi. Onnellinen eli autuas on se, joka
palvelee Herraa.
Etsiessämme elämän tarkoitusta olemme väärillä jäljillä, jos teemme
kysymyksen: "Mitä minun pitää tehdä elääkseni rikasta ja onnellista elämää?"
Väärään kysymykseen ei koskaan voi saada oikeaa vastausta. Oikea kysymys
kuuluu: "Ketä minä nyt palvelen näissä arkissa askareissani?" Voi olla, että
tämän kysymyksen tekeminen voi sitten ratkaisevasti muuttaa myös tekojemme
sisältöä. Vain Herran palvelu, Herran eduksi ja hyväksi eläminen, on tie
todelliseen onneen.
Herran johdolla palvelemaan
Tämän rukouspäivän hallituksen määräämät tekstit liittyvät kaikki palveluun ja ne
voitaisiin otsikoida esimerkiksi muotoon: HERRAN JOHDOLLA PALVELEMAAN.
Miikan kirjan teksti osoittaa, että voidaksemme palvella, Herran itsensä on
avattava meille tie ja Hänen täytyy saada johtaa meitä. Herran sana lupaa
nimittäin, että Jumala on valmistanut etukäteen ne hyvät työt, jotka me Herraa
palvellessamme saamme tehdä. Ratkaisevaa on siksi, kysyä, mihin Herra Sinä
haluat nyt minua käyttää? Missä voin Sinua tänään ilahduttaa? Herran johdatusta
kyselevä löytää aina palvelumahdollisuuksia.
Johanneksen teksti antaa meille Jeesuksen esimerkin ja opetuksen palvelusta.
Siinä Jeesus korostaa, että paraskaan palvelun teorian tunteminen ei tee meistä
autuaita eli onnellisia. Vasta sitten, kun me todella käytännössä elämme
Jeesuksen opetuksen mukaan, olemme autuaat eli tosi onnelliset.
Alkuseurakunta toimi Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Antiokian seurakunta
palveli varoillaan. Kukin seurakuntalainen antoi varallisuutensa mukaisesti
avustuskolehtiin, jonka Paavali ja Barnabas toimittivat nälkää näkeville
Juudeassa asuville veljilleen. Heidän toiminnassaan ei ollut mitään ulkoisesti
dramaattista. Mutta he tiesivät palvelevansa Herraa ja jakoivat siksi omastaan
iloiten. He elivät todeksi Jeesuksen lupausta palvelevan rakkauden autuudesta.
He antoivat omastaan pois. Itse asiassa he antoivat pois vain siitä, minkä olivat
Herralta lahjaksi saaneet. Heidän palkkansa taivaassa tulee olemaan sekin
armoa, armopalkka.
Herran lahjat Herran hyväksi
Palveleminen on Herran lahjojen käyttöä sen Herran hyväksi, jolle ne kuuluvat.
Palvelulla ei siis Herran oma ansaitse mitään, mutta saa silti suunnattoman
armopalkan. Hänen pelastumisensa oli armoa ja hän saa armoa armon päälle,
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kun hänen palveluksensa saa taivaallisen palkkansa. Herran palvelu ei ole siksi
ansioiden hankkimista, vaan kiitosta saadusta armosta. Ihanin armopalkka, minkä
uskova voi taivaassa saada on se, että joku hänen palveluksensa kautta
evankeliumin kuullut ja Herran rakkaudesta osalliseksi tullut pääsee yhdessä
hänen kanssaan ylistämään iankaikkisesti Jeesusta. Ajallisella palvelulla ei ole
vain iankaikkista arvoa, koska palveluksen kohde Herra on iankaikkinen, vaan
sillä on aina myös iankaikkinen päämäärä. Mitä ikinä Herran työssä teemmekin,
pyrimme aina siihen, että yhä useampi ihminen pääsisi taivaalliseen kirkkauteen
ylistämään meidän tähtemme kuollutta ja ylösnoussutta Jeesusta Kristusta.
Kestämätön palveluideologia
Mutta mikä sitten oikein saa ihmisen palvelemaan? Koko yhteiskuntamme läpi on
viety viime vuosien aikana tietty palvelun ideologia, jolla on selkeästi kristilliset
juurensa. Olemme rakentaneet palveluyhteiskunnan, jota nyt laman keskellä kilvan ollaan purkamassa. Miksi tuo palveluideologia osoittautui niin surkean
voimattomaksi kylmien markkinavoimien ja rahan vallan edessä? Siksi, että se
rakentui uskoon ihmisen hyvyyteen ja luontaiseen kykyyn ja haluun palvella
toisia. Lama on osoittanut ihmisluonnon itsekkyyden ja omanvoiton pyynnin.
Palvelu, joka perustuu siitä saatavaan hyötyyn, ei tule koskaan kestämään. Se on
vain itsekkyyttä kauniissa vaatteissa.
Voiko syntinen palvella?
Kiirastorstai illan aterialla Jeesus pesi opetuslastensa jalat ja kehotti
opetuslapsiaan seuraamaan esimerkkiään käytännössä. Jeesuksen opetus
palvelusta on realistista. Se lähtee liikkeelle ihmisten aidosta syntisyydestä.
Jeesus tiesi, että luonnollisessa tilassaan ihminen on synnin, kuoleman ja
Sielunvihollisen orja eikä kykene eikä itse asiassa haluakkaan palvella ketään
muuta kuin itseään ja omia etujaan. Ihminen voi kyllä tehdä hyvää, mutta tekee
niin viime kädessä vain oman voiton pyynnistä.
Vain Herran hallitsema voi palvella
Jeesus antoi mallin siitä, miten uskovan tulee palvella nöyrästi itsensä alentaen.
Palveluun ei riitä pelkästään kauniit sanat, vaan sen tulee olla käytännön elämää.
Mutta Jeesuksen opetuksen ydin ei kuitenkaan ollut siinä esimerkissä, jonka Hän
antoi. Ihmiselle ei ole nimittäin mitään hyötyä parhaastakaan esimerkistä, ellei
hän kykene sitä noudattamaan. Jeesuksen opetuksen ydin olikin siinä, että
opetuslapset voisivat palvella Hänen esimerkkinsä mukaisesti vain sikäli kuin he
tunnustaisivat Jeesuksen Herrakseen ja Opettajakseen. "Minä olen teidän
Herranne ja Opettajanne. Jos pidätte minua sellaisena ja seuraatte minun
jälkiäni, palvelu on teille mahdollista. Ilman minua ette voi tehdä yhtään mitään."
Jeesus ristin varjossa
Jeesus ei antanut esimerkkiään palvelusta yleisenä opetuksena, vaan yläsalissa
kiirastorstai-illan pääsiäisaterian yhteydessä omille opetuslapsilleen. Tekstimme
edellä Johannes kuvaa, mitä Jeesus teki, ajatteli ja mistä Hän oli tietoinen
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riisuessaan viittansa ja sitoessaan orjan tunnusmerkin, pellavaliinan, vyötäisilleen
ja pestessään opetuslastensa jalat.
"Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä
maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja
hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti." (13:1)
"Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Isän
luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen." (13:3)
Jeesus tiesi, että kukaan ihminen ei luonnollisessa tilassaan, synnin, kuoleman ja
Sielunvihollisen orjana voi Häntä eikä Jumalaa palvella. Vain osoittamalla
täydellistä rakkautta opetuslapsiaan kohtaan, antamalla oman henkensä heidän
syntiensä sovitukseksi, kukistamalla kuoleman ja Perkeleen vallan, Jeesus
saattoi avata heille tien sekä taivaaseen että palvelevaan rakkauteen - joka on
taivaan olemus. Kun taivaassa ylistetään ja rakastetaan tapettua Karitsaa, se on
palvelevaa rakkautta loputtomiin. Iankaikkinen elämä ilmenee täällä ajassa jo
palvelevana rakkautena niiden elämässä, jotka ovat uskossa Jeesuksen ristin
sovitustyöhön ja Hänen ylösnousemuksensa voittoon tulleet hänen omikseen.
Kylpy ja jalkojen pesu
Jeesus tiesi myös, että yksikään ihminen ei pääsisi vapaaksi synnin vallasta, ellei
Jeesus itse pesisi häntä puhtaaksi synnin syyllisyydestä ja vapauttaisi häntä
synninvallasta Jumalan valtakuntaan. Siksi pestessään opetuslastensa jalat Hän
antoi samalla opetuksen siitä, miten ihminen pääsee sisälle Jumalan
vapauttamien valtakuntaan. Kun ihminen ensi kertaa tunnustaa ja hylkää syntinsä
ja pyytää niitä anteeksi, Jeesuksen ristillä vuotanut veri puhdistaa hänet
kokonaan, hänet pestään kokonaan puhtaaksi. Kylpy, johon Jeesus viittaa,
tarkoittaa siis kastetta, jonka sisällön uskomalla ihminen uudestisyntyy ja
pelastuu. Hän pääsee osalliseksi koko Golgatan uhrin ja ylösnousemuksen voiton
siunauksesta.
Kaste ja usko
Kun Pietari esteli jalkojensa pesua, Jeesus sanoi, ettei Hänellä ja Pietarilla olisi
mitään tekemistä keskenään, ellei Jeesus saisi pestä Pietarin jalkoja. Kun Pietari
sen kuultuaan vaati koko ruumiin pesua, Jeesus sanoi, ettei se ollut Pietarille
enää tarpeen. Kerran lahjaksi saatu uusi elämä, uudestisyntymisen armo, riittää.
Yksi kaste ja yksi usko riittää pelastukseen. Kaste ja usko tekee palvelemisen
mahdolliseksi. Vain pelastetut voivat palvella Jumalaa?
Päivittäinen parannus
Mutta pelastuneetkaan eivät voi elää päivääkään ilman jatkuvaa Herran
puhdistavaa työtä. Vain sellainen Herran oma, jota Jeesus saa päivittäin pestä
liasta, jota palvelun tiimellyksessä on jalkoihin tarttunut, voi pysyä Herran
johdossa ja Herran hallinnassa. Mutta juuri tätä puhdistusta Jeesus tänäänkin
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meille täydellisessä rakkaudessaan tarjoaa, jotta voisimme lähteä iloisin mielin
palvelemaan Häntä.
Anna pelastaa itsesi!
Ellet ole Jeesuksen oma, ellet ole vielä päässyt osalliseksi Hänen elämästään,
palveleminen on Sinulle mahdotonta. Sinun täytyy päästä osalliseksi Hänen
täydellisestä rakkaudestaan ennen kuin voit rakastaa muita. Mutta Hänen
täydellinen rakkautensa näkyy tänäänkin Golgatan keskimmäiseltä ristiltä.
Tunnusta, että elämäsi varsinainen synti on siinä, että et rakasta Herraa, et
rakasta lähimmäisiäsi etkä palvele heitä. Pyydä Häneltä anteeksiantamusta,
pyydä Hänet elämäsi Herraksi, pyydä Hänet ohjaamaan elämääsi ja
johdattamaan sinua. Jos taivutat itsesi Hänen puhdistettavakseen ja
hallittavakseen varaamatta itsellesi mitään erivapauksia tai asettamatta mitään
ehtoja, saat kokea sen ihmeen, että hän pesee sinut puhtaaksi, antaa Sinulle
uuden sydämen. Hän antaa sinulle elämän ja rakkauden, joka vie sinut
palvelemaan Häntä silloin, kun Sinä tiskaat, siivoat, tarjoilet ruokaa, jaat
varoistasi ja kerrot ilouutista Jeesuksen rakkaudesta lähimmillesi ja kauempana
oleville.
Anna pestä jalkasi!
Jos olet jo Herran oma, Herra haluaa tulla luoksesi, ja pestä Sinun jalkasi. Sinun
vapahtajasi lähestyy Sinua yhä tänäänkin alhaalta päin. Tarvitset uuden
puhdistuksen. Tarvitset uuden anteeksiantamuksen voidaksesi palvella Häntä ja
muissa uskovissa Häntä. Tarvitset Herran täydellistä rakkautta. Sinun tulee
uudella tavalla ymmärtää, että Jeesus ei ole vain esikuva, vaan myös Herra, joka
haluaa päättää, missä ja miten sinä palvelet Häntä.
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