Miten käytännössä?
Lapsi voi tulla ehtoollispöytään yhdessä vanhempansa tai muun
hänen kristillisestä kasvatuksestaan vastaavan aikuisen kanssa
(esim. kummit, isovanhemmat).
Lapsi polvistuu aikuisen vierelle alttarikaiteen äärellä. Pieni lapsi
voi myös seistä. Kädet voi laittaa ristiin alttarikaiteelle.
Aikuinen kertoo ehtoollisen jakajalle, annetaanko lapselle ehtoollinen
vai siunataanko hänet.
Ehtoollinen jaetaan lapselle samalla tavalla kuin aikuisille.
Antaessaan ehtoollisleivän pappi sanoo: ”Herramme Jeesuksen
Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu”. Ehtoollisleipä annetaan
käteen, ja se laitetaan itse suuhun. Samoin annetaan käteen viinipikari.
Samalla jakaja sanoo: ”Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun
puolestasi vuodatettu”. Ehtoollisvieras voi vastata ”Aamen”.

Lapsen kanssa ehtoollisella

Ehtoollisen saatuaan ja hetken hiljennyttyään ehtoollisvieras nousee,
kiittää Jeesusta kumartaen tai niiaten ja palaa paikalleen istumaan.
Jos viinin maku tuntuu vieraalta, ehtoolliseksi riittää myös pelkkä leipä.
Ehtoollisviinin makuun voi totutella maistamalla vanhemman pikarista tai
omaan pikariin sitä voi pyytää vain tilkkasen. Ehtoollisleivän voi myös
kastaa itse vanhemman pikariin.
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Jämsän seurakunta
Tervetuloa
ehtoolliselle!

Milloin on oikea aika viedä lapsi ehtoolliselle?

Lapsen oikeus ehtoolliseen?

Vanhemmat ja lapsi yhdessä päättävät, milloin on oikea aika antaa
lapselle ehtoollinen. Aivan pienet lapset voidaan siunata ehtoollispöydässä.

Jeesuksen kutsu:”
”Tulkaa minun luokseni”
koskee myös lapsia.
Lapsella on oikeus saada ehtoollinen.
Sanoihan Jeesus:
”Lasten kaltaisten on taivasten
valtakunta.”

Epäröivää lasta ei kannata painostaa ehtoolliselle. Kun lapsi kokee
tilanteen turvalliseksi, hän osallistuu siihen mielellään.
Jos lapsi itse haluaa ehtoollista, hänelle voi lyhyesti selittää ehtoollisen
merkitystä esimerkiksi näin: ehtoollinen on ateria, jossa Jeesus on meitä
lähellä ja antaa meille syntimme anteeksi.

Jo tuhat vuotta sitten kaikki
kirkon kastetut jäsenet saivat
osallistua ehtoolliselle, myös lapset.
Suomessa tähän vanhaan käytäntöön
palattiin v.1979.
Silti moni vanhempi arkailee
tuoda lasta ehtoolliselle – aivan turhaan.

Mitä sakramentit ovat?
Sakramentit ovat kirkon pyhiä toimituksia.
Luterilaisessa kirkossa niitä on kaksi:
kaste ja ehtoollinen.
Jeesus käski kastaa, opettaa ja viettää
ehtoollista.
Saamme tulla ehtoollispöytään sellaisina
kuin olemme ja ottaa vastaan Jumalan
armoa.
Jumalan rakkaus ja anteeksianto tulevat
ehtoollisessa meitä lähelle.

- Ehtoollisessa ei ole kysymys ymmärtämisestä, vaan osallisuudesta -

