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Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Hän sanoi heille:
”Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen
kärsimystäni. Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa
täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa.” Hän otti käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja
sanoi: ”Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille: tästedes en maista
viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut.”
Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ”Tämä on
minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun
muistokseni.” Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: ”Tämä malja on
uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Mutta tälle samalle
pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani. Ihmisen
Poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee
hänen kavaltajansa!”
Saarna
Ehtoollinen on uskon salaisuus, pyhän läsnäoloa. Kristus itse on todellisesti läsnä
leivässä ja viinissä. Ehtoollinen on läheisintä yhteyttä Kristukseen, mitä ihminen voi
tässä elämässä kokea. Tiellä matkaavan sakramentti, Jumalan läsnäolon merkki.
Kuljemme matkan ehtoolliseen virren 220 avulla. Virsi ja puhe vuorottelevat niin, että
laulamme virttä muutaman säkeistön kerrallaan.
220: 1
1. Oi Jeesus, viimeisenä yönä,
ennen kuin kävit kuolemaan,
rakkautesi suuren työnä
soit liiton merkin autuaan.
Lahjasta tästä, Jeesuksemme,
sinulle kaikuu kiitoksemme.
Vanhan testamentin aikaan sovinnon tekemisen yhteydessä uhrattiin ja vuodatettiin
liiton veri. Kun liitto oli solmittu, syötiin yhteinen ateria. Ehtoollinen on uuden liiton
solmimisen, sovinnon tekemisen, ateria.
Jeesus asetti ehtoollisen nauttiessaan pääsiäisateriaa yhdessä opetuslasten kanssa.
Juutalaiset viettävät pääsiäistä Egyptin orjuudesta pääsemisen muistoksi. Jeesuksen
ruumis ja veri päästävät sinut synnin orjuudesta. Jeesuksen ristinkuolemalla on
solmittu uusi sovinto, liitto, Jumalan ja sinun välillesi.

Ristinkuolema ja uusi liitto eivät ole vain kaukaisen menneisyyden tapahtumia.
Ehtoollisen leivässä ja viinissä ristillä uhrattu Jeesus lahjoittaa itsensä sinulle tässä ja
nyt.
220: 2
2. Nauttiessamme ehtoollista
uudelleen elpyy muistosi.
Taas sydän tuntee taivaallista,
palavaa rakkauttasi.
Taas elävämmin aavistamme
sen mitä kärsit puolestamme.
Ehtoollisella muistellaan Jeesuksen kärsimystä, ristinkuolemaa ja ylösnousemusta.
Ehtoollisen yhteydessä muisteleminen on enemmän kuin menneiden asioiden
mieleen palauttamista. Se sulkee sisälleen menneisyyden, nykyisyyden ja
tulevaisuuden. Samalla kun muistelet Jeesusta ja kaikkea mitä hän on tehnyt, Jeesus
on elävänä ja vaikuttavana läsnä juuri nyt. Ja nykyhetkessä on läsnä myös tuleva.
Jeesuksen ruumis on elämän leipä ja Jeesuksen veri kuolemattomuuden lähde.
Ehtoollinen antaa sinulle sekä voiman ja rohkeuden elää että varman toivon elämästä
kuoleman jälkeen. Muistoateriassa on jo nyt läsnä tuleva Jumalan valtakunta.
220: 3 – 4
3. Ja omatunto vapiseva
taas tyyntyy, kun me kuulemme:
On maksanut jo Vapahtaja
painavan, suuren velkamme.
On kaikki synnit sovitettu,
haavoihin Herran upotettu.
4. Ruumiisi ruokani on pyhä,
veresi hengen virvoittaa.
Saa heikko usko voimaa yhä,
kun armo meitä vahvistaa.
Rohkaise, Herra, sydämemme
uskossa kilvoitellaksemme.
Ehtoollista jaettaessa lausutaan "sinun puolestasi". Niihin sanoihin sisältyy ehtoollisen
lahja, syntien anteeksisaaminen. Se kohdistetaan jokaiselle henkilökohtaisesti, juuri
sinulle. Ehtoollista nauttimalla pysyt Jeesuksessa ja, mikä tärkeintä, hän pysyy sinussa.
Pyhä Henki tekee sinussa työtään vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta.

Koko elämäsi perustuu anteeksiantoon, jonka saat Jeesuksen ristinkuoleman
ansioista. Se velvoittaa sinua kohtelemaan lähimmäistäsi ystävällisesti, lempeästi ja
anteeksiantavasti. Uskon, toivon ja rakkauden vahvistuminen ehtoollisessa antavat
sinulle voimaa elää kristityn elämää arjen keskellä.
220: 5 – 7
5. Myös toisiin kristittyihin liittää
yhteinen leipä meidätkin.
Ruumiisi jäseninä kiittää
sinua saamme, armoisin.
Nyt yksi leipä meille suodaan
ja henki yksi meihin luodaan.
6. Suo, että siteen välillämme
nyt armopöytä vahvistaa
ja rakkauteen keskenämme
se sydämemme uudistaa.
Kiinnitä meidät autuuteesi
ja armahtavaan sydämeesi.
7. Ja kerran alta turmeluksen
ruumiimme nousee kirkkaana.
Me siitä saamme vakuutuksen
jo täällä ehtoollisessa.
Suurelle ehtoollisellesi
vie meidät, Herra, taivaaseesi.
Ensimmäiseen ehtoollispöytään asettuivat kavaltaja, kiivailija, epäilijä, kieltäjä,
pelkääjät. Ketään ei ajettu pois. Ehtoolliselle on tänäänkin tervetullut jokainen, joka
tarvitsee elämässään Jeesusta.
Ehtoollinen yhdistää sinut toisiin kristittyihin ja seurakuntaan. Seurakunta on syntynyt
yhteisen aterian ympärille. Polvistut pöytään tasavertaisena ihmisenä, sisarena /
veljenä. Olet yhdessä muiden kanssa Jumalan edessä mukana koko elämäsi – omasi
ja yhteinen, sisäinen kipusi ja maailman hätä.
Yhteys kantaa myös kuoleman rajan tuolle puolen: ehtoolliselle kokoontuva
seurakunta on enemmän kuin se, mitä silmin näet. Yhdessä me kiitämme Jumalaa
ehtoollisen lahjasta ja laulamme hänelle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Ehtoollisen salaisuudessa murtuvat kaikki ajan ja paikan rajat: yhtä aikaa on läsnä
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä tämänpuoleisuus ja tuonpuoleisuus.
220: 8 – 9
8. Näin kalliit lahjat pöydässäsi
suot meille, Uhrikaritsa.
Oi kiitos kärsimyksestäsi,
sen hedelmistä kaikista.
On tässä esikuvan tavoin
jo meille taivaan autuus avoin.
9. Ylistys olkoon armostasi,
suuresta rakkaudesta.
Kanssamme pyhät taivaassasi
kiittävät, Jeesus, sinua.
Ja siellä vasta kaikuu kerran
kuin vetten pauhu kiitos Herran.
Ehtoollisen salaisuudessa Jeesus Kristus on itse läsnä leivässä ja viinissä. Jeesuksen
sovitustyö ja sinun syyllisyytesi kohtaavat. Syyllisyytesi pyyhitään pois. Ehtoollinen
liittää sinut Kristukseen syvällä, salatulla tavalla. Sydämestä nousee kiitos. Kaikki on
valmista.

