Kiirastorstai
Jalkojen pesu ja ehtoollisen asettaminen
Kiiras merkitsee puhdistamista, kiirastorstai on perinteinen ripittäytymisen, jalkojen pesun ja ehtoollisen
asettamisen päivä Kiirastorstai-illan ehtoollisjumalanpalveluksesta alkaa kirkkovuoden sysipimeä aika,
jolloin Herra Kristus kärsii, kuolee ja lepää haudassaan.
Herra Sebaot ilmestyy Abrahamille Mamren tammistossa kolmen miehen hahmossa. Nähdessään heidän
lähestyvän Abraham kumartuu maahan asti ja sanoo
yhdelle heistä: ”Herrani, suothan minulle sen kunnian,
ettet kulje palvelijasi ohi. Saanko tuoda teille vähän
vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa?” Tämän tehtyään hän kiirehtii valmistamaan
heille ateriaa (1. Moos. 18:1-15).
Neljän kuninkaan liittoutuma saapuu Kaksoisvirtainmaasta ryöstöretkelle ja vie mukanaan Lootin, Abrahamin veljenpojan, Sodoman kaupungin muiden asukkaiden mukana. Abraham voittaa 318 miestä käsittävällä iskujoukollaan kuninkaat yöllisessä yllätyshyökkäyksessä, pelastaa Lootin perheineen ja palauttaa Sodoman kuninkaalle kaiken ryöstösaaliin. Melkisedek,
Salemin (myöhemmin Jerusalemin) pappiskuningas,
palkitsee Abrahamin vanhurskaan teon tuomalla hänelle leipää ja viiniä ikuisen liiton merkiksi (1. Moos. 14).
Ehtoollisaterian aikana Herra Jeesus nousee pesemään
opetuslastensa jalat. Hän riisuu viittansa ja kietoo vyötäisilleen pellavaliinan ikään kuin hautaamista varten.
Tämän hän tekee siitä syystä, että Hän tietää Isänsä
antaneen Hänen käsiinsä kaiken; Hän tietää tulleensa
Jumalan luota ja on nyt palaamassa Hänen luokseen.
Siksi Herra Jeesus osoittaa oppilailleen täydelliseksi
tulevan rakkauden pesemällä heidän jalkansa. Hän käy
työhön, johon ei sopinut käskeä edes israelilaisorjaa. Se
tehtävä kuului vain pakanaorjalle. Näin Herra Jeesus
haluaa oppia täydellisen kuuliaisuuden Isällensä. Näin
Hän kulkee Jumalan rakkauden uhritien loppuun asti.
Pietari haluaa kuitenkin torjua jalkojensa pesun. Ei
Mestarin sovi menetellä siten. Herra Jeesus ojentaa
Pietaria: Ellen minä pese sinua, ei sinulla ole osaa
minun kanssani. Vapahtaja vihkii oppilaansa todellisen
kasteen, oman kasteensa salaisuuteen. Hän vihkii heidät omaan kuolemaansa ja ylösnousemiseensa ja pyyhkii siksi heidän jalkansa siihen pellavaliinaan, jonka
Hän oli kietonut ympärilleen ikään kuin jo itsensä
haudaten. Vapahtaja pesee Pietarin ja muiden oppilaidensa jalat, jotta ne olisivat ihanat viemään ilosanomaa vuorilla (vrt. Jes. 52:7).
Vain hänen kuolemaansa vihkiytyneet keveäjalkaiset,
viimeisestäkin synnin kuormasta ja saastasta pestyt
voivat kantaa ihanan ilosanoman kaikille. Ehtoollista
asettaessaan Herra Jeesus vihkii oppilaansa oman kasteensa, kuolemansa ja ylösnousemuksensa salaisuu-

teen. Orjan palvelus kuvaa ja ennakoi orjan kuolemaa
ristillä. Vasta myöhemmin Pietari oli ymmärtävä, mitä
varten Herra Kristus palvelee häntä tällä tavoin. Vasta
aivan syvälle laskeutunut Jumalan rakkauden uhritien
kulkija oppii rakastamaan niin kuin Jumala itse rakastaa. Tämän Herra Jeesus halusi oppia ja opettaa sen
omilleen.
Abraham palveli maahan kumartuen ihmeellisessä
hahmossa luokseen tullutta Herraa Sebaotia. Herra
Jeesus, Ihmisen Poika ja Jumalan Poika, pesi pakanaorjan tavalla opetuslastensa jalat täyttäen näin Aaronin
pappeuden. Melkisedek antaa vanhurskaalle Abrahamille leipää ja viiniä ikuisen liiton merkiksi. Herra
Jeesus Kristus antaa ruumiinsa ja verensä ikuiseksi
liitoksi kaikkien jumalattomien puolesta. Näin hänestä
tulee - niin kuin Heprealaiskirje sanoo (7:17-28) - täydellinen, Melkisedekin kaltainen pappi, joka antaa
kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 111:2-5
Jes. 25:6-10, 1. Kor. 11:23-29, Joh. 13:1-15 /
Ap.t. 2:42-47, 1. Kor. 10:16-17, Matt. 26:17-30, Luuk.
22:14-22

Virsirukous:
Kristus, ehtoollisessasi itse meidät pyhitä,
armon sanallasi meidät uuteen toivoon herätä,
virvoittaen, uudistaen itseesi näin yhdistä!
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