
Mita ehtoollinen on?

Ehtoollinen on pala leipää ja 
tilkka viiniä. Ehtoollisen salai-
suudessa leipä on Jeesuksen 
ruumis ja viini on Jeesuksen 
veri. Ehtoollisessa Jeesus on 
läsnä.

Kenelle ehtoollinen 
on tarkoitettu?

Ehtoolliselle on tervetullut jo-
kainen kirkon jäsen kasteen-
sa perusteella.
 Vuonna 1979 palattiin 
vanhaan tapaan antaa myös 
lapsille mahdollisuus osallis-
tua ehtoolliselle. Kun lapselle 
on kerrottu ehtoollisesta, hän 
voi osallistua siihen.

Mita ehtoollisella 
tapahtuu?

Lapsi voi tulla ehtoollispöy-
tään vanhempansa tai muun 
kristillisestä kasvatuksesta 
vastaavan läheisen esim. 
kummin tai isovanhemman 
kanssa.
 Lapsi voi polvistua aikui-
sen viereen alttarikaiteen 
ääreen. Kädet voi laittaa ris-
tiin alttarikaiteelle. Aikuinen 
kertoo ehtoollisen jakajalle, 
annetaanko lapselle ehtoolli-
nen vai siunataanko hänet.
 Antaessaan ehtoollis-
leivän pappi sanoo: ”Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
ruumis, sinun puolestasi 
annettu.” 

 Ehtoollisleipä annetaan 
käteen ja se laitetaan itse 
suuhun. Samoin viinipikari 
annetaan käteen. Jakaja lau-
suu: ”Herramme Jeesuksen 
Kristuksen veri, sinun puoles-
tasi vuodatettu.” Ehtoollisvie-
ras voi vastata ”aamen”.
 Joskus leipä kastetaan 
viiniin, jolloin ei anneta vii-
nipikaria laisinkaan. Tätä voi 
myös pyytää papilta, mikäli 
viinin maku tuntuu vieraalta.
 Ehtoollisen saamisen jäl-
keen voi hetken hiljentyä ja 
sitten nousta ylös ja kiittää 
Jeesusta kumartaen tai teke-
mällä ristinmerkin.
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Viljo messussa

”Tulkaa, kaikki on valmiina”, 
sanoo pappi ja äiti kuiskaa, 
että nyt menemme ehtoolli-
selle.
 Lähdemme kulkemaan 
kohti alttaria ja polvistumme. 
Siellä on polvillaan monen-
laista väkeä, katselen heitä. 

Melkein kaikilla on kädet 
ristissä. He ovat keskittyneen 
näköisiä.  
 Jokaisen kohdalle pappi 
pysähtyy vuorollaan. Lähellä 
oleva nainen sanoo aamen.
 Pappi pysähtyy kohdalleni 
ja katsoo äitiä ja isää kysyen: 
”Ehtoollinen vai siunaus”. 
Vastaan: ”ehtoollinen”. Isä 

nyökkää.
 Pappi näyttää pientä 
pyöreää leipää. Siinä on kuva 
Jeesusta ristillä. ”Herramme 
Jeesuksen Kristuksen ruumis, 
sinun puolestasi annettu” 
pappi sanoo ja ojentaa leivän 
minulle. 
 Saan syödä leivän. Leipä 
ei maistu oikein millekään, 
mutta se sulaa suussa.
 Sitten tuleekin jo viinin ja-
kaja, joka kaataa viiniä tilkan 
pieneen pikariin ja ojentaa 
pikarin minulle. ”Herramme 
Jeesuksen Kristuksen veri, 
sinun puolestasi vuodatettu” 
hän sanoo.
 Juon tilkan viiniä. Se mais-
tuu jännältä – ei hyvältä eikä 
pahalta.
 Nousen ylös ja näen kun 
äiti tekee ristinmerkin, isä ku-

martaa, lähellä ollut nainen 
niiaa.
 Mitä minä teen? Teen kai-
ken: kumarran, niiaan ja teen 
ristinmerkin. Sanon vielä aa-
men. Olikohan tuossa liikaa? 
Kysyn myöhemmin äidiltä ja 
isältä. Heitä hymyilyttää.
 Penkissä kuiskailen äidin 
kanssa. Haluan tarkistaa he-
ti, että muistanhan oikein, 
mitä ehtoollinen tarkoittaa. 

Puhuimme siitä kotona eilen.
 ”Eikö se ollutkin niin, että 
ehtoollinen on Jeesuksen 
ystävien ateria? Jeesus on 
paikalla”, kuiskaan äidille.
 ”Niin se on” kuiskaa äiti 
takaisin.
 ”Vietämme ehtoollista 
Jeesuksen muistoksi. Hän 
rakastaa meitä ja antaa meille 
pahat teot anteeksi. Olemme 
samaa perhettä.”

Ehtoollinen on...

◆ muistoateria
◆ kiitosateria
◆ yhteysateria
◆ anteeksiannon ateria
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