Ehtoolliselle!

Mitä ehtoollinen on?
Pala leipää ja tilkka viiniä. Ehtoollispöydässä leipä on Jeesuksen ruumis ja viini Jeesuksen veri. Ehtoollisella Jeesus on salatulla tavalla läsnä.
Ehtoollinen ei ole yksinkertainen tapahtuma vaan salaisuus, jonka ymmärtämisessä
kasvamme koko elämän ajan.
Ehtoollisen merkitys avautuu parhaiten ehtoollisen jakajan sanoissa: ”Kristuksen ruumis ja veri, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu.”

Kasvattajalle


Lapset saavat olla lapsia myös kirkossa. Elämän äänet ja lapsen puhe saavat
kuulua.



Ehtoollista odottaessa voit lapsen kanssa kuunnella musiikkia, tutkia kirkon
yksityiskohtia, seurata muita ehtoollisella kävijöitä tai jutella niitä näitä.



Kun alttarikaarella on tilaa, voitte polvistua tyhjälle paikalle. Lapsi voi polvistua aikuisen viereen tai istua sylissä.



Odottaessa voi ristiä kädet ja lausua rukouksen. Aikuinen kertoo ehtoollisen
jakajalle, annetaanko lapselle ehtoollinen vai siunataanko hänet.



Saatuasi leivän ja viinin, voit nauttia ne
suoraan. Jakajan sanoihin voi vastaa:
”Aamen.”



Jos viini on lapsesta pahaa tai sitä ei
haluta lapselle antaa, tämän voi sanoa
jakajalle. Leipä riittää.



Ehtoollisen jälkeen voit nousta ylös ja
kiittää kumartamalla ja tekemällä ristinmerkin.

Kuka voi tulla ehtoolliselle?

Ehtoolliselle on tervetullut jokainen kirkon
jäsen, jolle on kerrottu ehtoollisesta ikään
sopivalla tavalla.
Seurakunnan jäsenet tulevat ehtoolliselle
kasteensa perusteella. Kasteen ansiosta
myös pienillä lapsilla on mahdollisuus osallistua ehtoolliselle huoltajan, kuten vanhemman, kummin tai isovanhemman kanssa.

Ikään sopivalla tavalla?
Tärkeintä on, että lapsi ymmärtää ehtoollisen erityisen luonteen ja aterian suhteen
Jumalaan. Ehtoollinen ei ole tavallinen ruokailu, vaan ”Jeesuksen laittama ateria” ja
”Jumalan ystävien ruokaa ja juomaa”.

Esitteen takana on käyttökelpoisia ehtoollisrukouksia ja pieni kertomus, jonka avulla lapselle voi kertoa ehtoolliselle menemisestä.

”Rakas Jeesus, siunaa meitä,
anna meille enkeleitä.
Siivillänsä meitä peitä,
älä meitä koskaan heitä.”
”Siunaa, Isä, perheemme,
Anna voimaa, varjele!
Asu, Jeesus, kodissamme
Öin ja päivin vieraanamme.
Auta meitä kiittämään,
Iloksesi elämään.”
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”Mennäänkö ehtoolliselle?”

isän ja kummin väliin.

Lumi ei malta kuunnella, mitä
pappi puhuu. Rukous kestää pitkään ja siinä noustaan monesti seisomaan. Isä on luvannut, että Lumi
saa ensimmäistä
kertaa ehtoollisen
tänään.

Pappi antaa Lumelle
käteen leivän, jossa
on Jeesuksen kuva.
Lumi saa myös pienen tilkan viiniä. Se
maistuu kummalliselta ja yskittää.

Hetken kuluttua isä nousee ja kuPappi
sanoo: martaa alttarin suuntaan. Lumi te”Tulkaa, sillä kaikki on valmista.” kee samoin. Kun kummitäti nouLumi valahtaa penkiltä lattialle ja see, hän tekee ristinmerkin.
lähtee kohti alttaria isän ja kummitädin kanssa. Äiti tulee perässä Penkissä Lumi ottaa piirustuspaperin ja kynän. Hän piirtää alttarin
Kuura-sisko sylissä.
ja suuren kaaren. Kaarelle polvisAikaisemmin Lumi on siunattu, tuvat isä, äiti, kummitäti ja sisko.
kun muut ovat saaneet leipää ja Mummo ja Jumala katsovat alttaviiniä. Nyt kerhossa ja kotona on ria Taivaasta. Kaikkia hymyilyttää.
puhuttu paljon ehtoollisesta. Lumi
tietää, että se on Jeesuksen ystävien juhla-ateria.
Lumi on kuullut kertomuksia, joissa Jeesus siunaa lapsia ja parantaa
sairaita. Jeesus kuulostaa hyvältä
ystävältä.

Alttarilla pitää odottaa hetki vuoroa, mutta pian Lumi polvistuu

