Lasten ehtoollisvirsi

Lisätietoja
Seurakunnan papit kertovat mielellään lisää lasten ja
aikuistenkin ehtoollisesta. Ota tarvittaessa rohkeasti yhteyttä:

1.

Jeesus, kutsut minutkin
Luokse juhlapöydän.
Sieltä uutta voimaa saan,
Sieltä ilon löydän.

2. Leivässä ja viinissä
kohtaan sinut, Herran.
Tahdon muistaa sinua,
niin kuin toivoit kerran.

Kaija Tiirola, seurakuntapastori, perhetyön pappi
044-7698233, kaija.tiirola@evl.fi
Mika Katajamäki, kappalainen
044-7698234, mika.katajamaki@evl.fi
Kari Tiirola, kirkkoherra
044-7698233, kari.tiirola@evl.fi

3. Ymmärrä ei viisainkaan
suurta salaisuutta:
Tässä juhlapöydässä
tahdot luoda uutta.
4. Annat synnit anteeksi,
hoidat väsyneitä,
kosketat ja rakastat
monin tavoin meitä.
5. Sinä annoit itsesi
ihmislasten tähden.
Siksi, Jeesus, kanssasi
arkipäivään lähden.

Lisää tietoa seurakunnan toiminnasta löytyy
myös internet-sivuiltamme:

www.haapajarvenseurakunta.fi

Anna-Mari Kaskinen 1995
seurakunnan jumalanpalveluselämän
kehittämissivuilta:

www.jumalanpalvelusprojekti.nettisivu.org
Sekä evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta:

evl.fi

Lasten kanssa
ehtoolliselle

Ehtoolliselle saapui seurakuntalaisia. Joukossa oli muutama lapsi.
Vanhemmat pyysivät siunaamaan. Kun pieni kolmevuotias palasi
takaisin kirkonpenkkiin, hän kuiskasi äidille surullisena: ”Miksen
minä saanut mitään”. Toisessa Jumalan kansan juhlassa isoäiti oli
tullut kirkkoon lapsenlapsen kanssa. Ehtoollisella lapsi siunattiin.
Kun isoäiti sai ehtoollisen- lapsi kysyi heleällä äänellään: ”Mitä
mummo sai?” Pappi palasi askelen taaksepäin näytti ja kertoi
muutamalla sanalla, mitä ehtoollinen on ja sanoi vielä: ”Sinäkin
saat seuraavalla kerralla , kun mummo vielä vähän kertoo lisää”.
Iloisena poika lähti pois ja palasi vielä näyttämään otsassa olevaa
kuhmuaan.

Saamme tulla ehtoollispöytään sellaisina kuin olemme ja ottaa
vastaan Jumalan tasapuolista armoa. Jumalan rakkaus ja
anteeksianto tulevat ehtoollisessa meitä lähelle. Älä siis
turhaan arkaile tuoda lastasi alttarille: ehtoolliselle tai
siunattavaksi.

Miten käytännössä?
Lapsi voi tulla ehtoollispöytään yhdessä vanhempiensa tai muun
hänen kristillisestä kasvatuksestaan huolehtivan aikuisen, esim.
isovanhemman tai kummin seurassa. Aikuinen kertoo ehtoollisen
jakajalle annetaanko lapselle ehtoollinen vai siunataanko hänet.
Ehtoolliseksi riittää myös pelkkä leipä, tai sitä voidaan reunasta
kastaa viiniin. Myös gluteenitonta leipää on saatavilla aina. Ehtoollinen jaetaan lapselle samalla tavoin kuin aikuiselle. Ehtoollispöydästä lähdettäessä kiitetään niiaamalla, kumartamalla tai tekemällä
ristinmerkki. Lapselle alttari on luonteva ja turvallinen paikka olla ja
hiljentyä. Sallitaan heidän tulla, olla ja lähteä armahdettuina.

TIESITKÖ, ETTÄ...
Suomen evankelis-luterilaisessa avattiin
ehtoollispöytä myös lapsille v 1979. Tuolloin
annettujen ohjeiden mukaan ” kastettu lapsi, jolle on
opetettu ehtoollisen merkitystä, saa osallistua
Herran ehtoolliseen yhdessä vanhempiensa tai muun
hänen kristillisestä kasvatuksestaan huolehtivan
konfirmoidun kirkon jäsenen kanssa.”

Jokaisen messun alussa onkin syytä muistuttaa, että myös lapset
saavat tulla ehtoolliselle. ”Sallikaa lasten tulla” koskee myös messua ja ehtoollispöytää. Sanoihan Jeesus myös: ”Lasten kaltaisten on
taivasten valtakunta”.

Milloin ehtoolliselle lapsen kanssa ?

Saanko minäkin armollista?

”Ymmärrä ei viisainkaan suurta salaisuutta:
Tässä juhlapöydässä tahdot luoda uutta”

Kun lapsi kysyy vieressään olevalta aikuiselta ennen ehtoollista
”Saanko minäkin sitä armollista”, mitä muuta voimme, kuin luottaa,
että ehtoollisen salaisuus on kyselijälle auennut parhaalla
mahdollisella tavalla. Ehtoollinen oli hänelle ”armollista”.
Sellaisena terminä ehtoollinen avautuisi meille aikuisillekin
luultavasti paremmin.

On hyvä muistaa, että ehtoollisessa ei ole kyse
ymmärtämisestä, vaan osallisuudesta. Vanhemmat ja lapsi
yhdessä päättävät, milloin on oikea aika antaa lapselle
ehtoollinen. Kun lapsi kokee tilanteen turvalliseksi ja haluaa itse
ehtoollista, hänelle voi lyhyesti selostaa ehtoollisen
merkitsevän juhlahetkeä, jossa Jeesus on meitä erityisen
lähellä ja antaa syntimme anteeksi.

Lapsi katseli ehtoollispöydässä, kun aikuisille jaettiin
ehtoollista, mutta hänen kohdallaan papin käsi ojentuikin
siunaukseen. ”Kyllä minullakin olisi ollut nälkä”, totesi lapsi
vanhemmilleen ehtoolliselta lähdettäessä. Sekä meillä
aikuisilla että lapsilla saa olla sama ravituksi tulemisen tarve.

