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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Kiirastorstai, 14.4.2022 (huom. tekstin oikeinkirjoitusta ei ole täydelleen tarkistettu) 

 
Kiirastorstain aihe                                        Pyhä ehtoollinen 

Liturginen väri                                               Violetti 
Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 111:2–5 

Vanhan Testamentin teksti                         Jesaja 25:6–10 

Epistola teksti                                                Apostolien Teot 2:42–47 

Evankeliumi                                                   Luukas 22:14–22 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         220:1–5                                                       
Kiitosvirsi                                                       ei lauleta 

Päivän virsi                                                    220:6–9                                              
Uhrivirsi                                                         773                                                 
Ehtoollisvirsi                                                 744, 225                                             
Päätösvirsi                                                    77                                                   
 
Kollehtarukous 
Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala.  Sinä, joka annoit Poikasi ristinkuolemaan meidän tähtemme ja teet 
meidät osallisiksi Uudesta Liitosta Hänen veressään. Me rukoilemme Sinua: Opeta meitä ottamaan 
Hänet vastaan pyhässä Sanassa. Vahvista meitä voimallasi pyhässä ehtoollisessa. Auta meitä 
pysymään Herrassa Jeesuksessa, että Hän uskon kautta asuisi sydämissämme. Anna meidän vihdoin 
saada elämä ja autuus. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Luukas 22:14–22 
Saarnan aihe   Testamentti 
 
Johdanto 
Herramme Jeesus asetti ehtoollisen maanpäällisen elämänsä viimeisenä yönä juutalaisten 
pääsiäisaterian jälkeen. Kristus asetti ehtoollisen apostoleillensa, jotta he apostolisella arvovallalla 
Kristuksen edessä toimittaisivat sen myös muulle seurakunnalle.  Sen tähden Herran pöytä on 
seurakunnalle annettu, jossa apostolinen saarnavirka sen Kristuksen asetuksen mukaisesti toimittaa. 
Sen tähden ehtoollinen on myös niille, jotka kasteen ja uskon kautta ovat Kristuksessa, katuvat 
syntejään ja halullisin sydämin omistavat syntien anteeksiantamuksen Kristuksen veressä. 
 

1 Testamentin asettaminen (Luukas 22:19–20) 
Evankeliumissa käytetty sana ”liitto” käännetään myös sanalla ”testamentti.” Me kaikki tiedämme, 
mikä testamentti on. Ennen kuolemaansa ihmisen on määrä toimittaa talonsa, valmistella maallisen 
omaisuutensa jakaminen testamentissaan. Testamentin saajia ei yleensä ole montaa. Testamentti 
astuu voimaan, kun sen tekijä kuolee.  Testamentti Raamatullisessa mielessä on aina Jumalan aloite 
ja työ; testamentin asettaminen on yksisuuntainen. Tämä tulee esiin selvästi, kun Jumala tekee liiton 
Israelin kanssa: ”Mooses otti veren ja vihmoi sen kansa päälle ja sanoi; katso, tämä on sen liiton veri, 
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jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella.” (2. Mooseksen kirja 
24:8) Samalla tavalla myös Uuden Testamentin liitto Jeesuksen ruumiissa ja veressä ja Kristuksen 
itsensä asettama; sitä eivät ole avittaneet opetuslasten tai kenenkään muunkaan ajatukset tai teot.   
 
Evankeliumista käy esiin selvästi se, että Jeesus ja opetuslapset söivät ensin pääsiäisateria juutalaisen 
tavan mukaan, ja ”aterian jälkeen” Jeesus teki joitain, mitä Hän ei vielä koskaan ollut tehnyt. 
Evankeliumi sanoo: ”Jeesus otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille (opetuslapsilleen) ja sanoi; ’Tämä 
on Minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se Minun muistokseni.’ Samoin Hän otti 
myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi; ’Tämä malja on uusi liitto (=testamentti) Minun veressäni, joka 
teidän edestänne vuodatetaan.” (Luukas 22:19–20)  
 
Jeesuksen ruumis, kun Hän hikoili verta, kun Häntä ruoskittiin ja lyötiin, kun Hänen päälleen syljettiin 
ja viimein lyötiin nauloilla ristinpuuhun, oli uhri meidän edestämme. Opetamme ehtoollisesta: 

I. Ruumiin uhri lepytti Hänet, jota vastaan me olimme tehneet mittaamattomat rikokset 
epäuskolla ja käskyjen rikkomisella. 

II. Jeesuksen veri oli velan maksu.  Kaikkivaltiaan Jumalan vanhurskauden vaatimus, jota ihminen 
syntiinlankeemuksessa rikkoi, piti lepyttää ja Jeesuksen verellä maksettiin mittaamaton 
velkamme.  

III. Jos me näkisimme perinpohjaisen turmeluksemme, makaisimme tuhkassa ja säkissä 
vuodattaen loppumattomasti kyyneleitä ja pitäisimme ehtoollista kalleimpana aarteenamme. 
Nyt olemme aivan liian kevytmieliset, varmat itsestämme ja oikeuksistamme, niin että 
tulemme ehtoollisellekin ikään kuin Jumalan täytyisi se meille antaa, tai muodon vuoksi.  

IV. Herran ehtoollinen on Herran pöytä, sillä se on Hänen itsensä asettama, jossa Hän ravitsee 
nälkäiset sielut. Hän päätti, että tällä Testamentilla Hän ravitsee Jumalan kansaa, omiaan, ja 
että tätä Testamenttia ei kukaan voi ottaa Hänen omiltaan pois.  

V. Jeesus antaa ruumiinsa ja verensä seurakunnalleen yhä uudelleen, sillä Kristuksen 
kaikkivaltius ja Hänen Sanansa voima tekee sen mahdolliseksi. Kukaan muu ei ole maailman 
historiassa tehnyt tällaista Testamenttia, että hän jatkuvasti jakaa Testamenttiaan, oman 
itsensä, Testamentin saajille. 

VI. Herran ehtoollinen sisältää myös sen seurakunnan keskinäisen jakamisen ja yhdistymisen 
lahjan, että siinä Herra yhdistyy meihin ja me Häneen.  Herran ehtoollisessa uskova 
seurakunta liittyy myös toisiinsa. Se tarkoittaa keskinäistä anteeksipyytämistä ja 
anteeksiantamista. Se on myös saman uskon ja tunnustuksen jakamista. Sen vuoksi 
ehtoollispöytä on suljettu; se jaetaan niille, jotka uskovat Kristuksen Sanan, sitä muuttamatta.   

 

2 Testamentin saajat (Luukas 22:15) 
Jumalan seurakunta, ne, jotka uskovat Jeesukseen ja pitävät Hänen Sanansa, ovat Testamentin saajia. 
Tuo Jumalan Sanan pitäminen ei lähde ihmisvoimasta, vaan Sana itse vaikuttaa niissä, jotka sitä 
kuulevat, uskon, joka taasen vaikuttaa Sanan pitämisen.  Pitäminen ei ole ihmisen teko eikä ansio, 
vaan aivan niin kuin sinä pidät hyvässä tallessa kalleimman tavarasi, kellon, korun, kirjeen, muiston 
tai lahjan, etkä sitä millään muotoa ajattele ansioksesi etkä halua sillä sinänsä mitään tavoittaa; sinä 
vain yksinkertaisesti pidät siitä huolen, tällaista on myös Jumalan Sanan pitäminen. Jeesuksen ruumiin 
ja veren sakramentin, uuden Testamentin saavan ne, jotka ovat ”hengellisesti köyhiä.” (Matteus 5:3) 
Nämä pidot on tarkoitettu myös kaikille kansoille, sillä sanoohan Jesaja: ”Herra Sebaot laittaa kaikille 
kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidon voimaviinistä.” (Jesaja 25:6) Jumala kutsuu sinut tänään 
vastaanottamaan Herran Testamentin, nauttimaan kärsivän Vapahtajamme ruumiin ja veren, syntiesi 
anteeksiantamiseksi. ”Rangaistus oli Jeesuksen päällä, että meillä rauha olisi.” (Jesaja 53:5) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


