Lasten kanssa ehtoolliselle
”Jeesus, kutsut minutkin luokse juhlapöydän.
Sieltä uutta voimaa saan, sieltä ilon löydän.”

”Tulkaa minun luokseni”, Jeesuksen kutsu koskee kaikkia, myös lapsia. Saamme
tulla ehtoollispöytään sellaisina kuin olemme ja ottaa vastaan Jumalan rakkautta.
Ehtoollisessa Jeesus on meitä lähellä. Ehtoollinen on jokaisen kastetun oikeus, lahja
ja voimanlähde. Silti moni vanhempi arkailee tuoda lasta ehtoolliselle – aivan
turhaan.

Milloin on oikea aika viedä lapsi ehtoolliselle?
”Ymmärrä ei viisainkaan suurta salaisuutta:
Tässä juhlapöydässä tahdot luoda uutta.”
Vanhemmat ja lapsi yhdessä päättävät, milloin
on oikea aika antaa lapselle ehtoollinen. Aivan
pienet lapset voidaan siunata
ehtoollispöydässä. Siinä vaiheessa, kun lapsi
itse haluaa ehtoolliselle, on vanhempien hyvä
antaa siihen mahdollisuus. Epäröivää lasta ei
kannata painostaa. Kun lapsi kokee tilanteen
turvalliseksi, hän osallistuu siihen mielellään.
Lapsi kannattaa ottaa mukaan
ehtoollispöytään, vaikka hänelle ei vielä
annettaisikaan ehtoollista; mukana olemalla
lapsi näkee ja kuulee, mitä ehtoollisella
tapahtuu.

Ennen ehtoolliselle osallistumista on hyvä puhua lapsen kanssa ehtoollisen
merkityksestä. Lapselle voi esimerkiksi kertoa, että ehtoollinen on Jeesuksen
ystävien ateria ja ateria, jossa saamme kaikki synnit anteeksi. Ehtoolliselta saamme
voimaa ja iloa ja se vahvistaa uskoamme Jumalaan.

Ehtoollisessa ei ole kysymys ymmärtämisestä, vaan osallisuudesta.

Miten käytännössä?
”Leivässä ja viinissä kohtaan sinut Herran.
Tahdon muistaa sinua, niin kuin toivoit kerran.”
Lapsi voi tulla ehtoolliselle yhdessä vanhempansa,
kumminsa, isovanhempansa tai muun läheisen aikuisen
kanssa. Lapsi polvistuu aikuisen vierelle alttarikaiteen
äärelle. Kädet voi laittaa ristiin tai päällekkäin
kämmenpuoli ylöspäin alttarikaiteelle.
Aikuinen kertoo ehtoollisen jakajalle, annetaanko lapselle
ehtoollinen vai siunataanko hänet.
Antaessaan ehtoollisleivän pappi sanoo: ”Kristuksen ruumis, sinun puolestasi
annettu.” Ehtoollisleipä annetaan käteen ja se laitetaan itse suuhun. Samoin
annetaan käteen viinipikari. Samalla jakaja sanoo: ”Kristuksen veri, sinun puolestasi
vuodatettu.” Ehtoollisvieras voi vastata: ”Aamen”. Tyhjä pikari lasketaan
alttarikaiteen sisäpuolella olevalle tasolle. Ehtoollisen saatuaan ja hetken
hiljennyttyään ehtoollisvieras nousee, kiittää kumartaen tai tehden ristinmerkin ja
palaa paikalleen istumaan.
Jos viinin maku tuntuu vieraalta, ehtoolliseksi riittää myös pelkkä leipä.
Ehtoollisviinin makuun voi
totutella maistamalla
vanhemman pikarista tai
ehtoollisleivän voi myös kastaa
itse vanhemman pikariin.
Heinolan seurakunnan
perhemessujen ehtoollisviini on
alkoholitonta. Alttarilla on aina
myös gluteiinitonta
ehtoollisleipää, jota saa
pyydettäessä.

Tervetuloa ehtoolliselle!

Seuraavat perhemessut näet nettisivuiltamme
www.heinolanseurakunta.fi
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