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”Sallikaa lasten tulla minun luokseni..”
Jeesuksen mukaan Jumalan valtakunta kuuluu lasten kaltaisille.
Vapahtaja asetti lapsen uskon esikuvaksi ja puolusti lapsen oikeutta
tulla hänen luokseen. Kastejuhlassa luetaan Markuksen evankeliumista:
”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä
heidän päälleen ja siunasi heitä”.
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ämän mukaisesti lasta on pidettävä jumalanpalveluksen kunniavieraana. Siinä on aikuisille ajattelemisen aihetta. Myös lapsi kaipaa ja
tarvitsee mahdollisuutta hiljentyä,
rukoilla ja laulaa Jumalan edessä.
Korvaamattoman tärkeää kristillistä kasvatustyötä tekevät vanhemmat, jotka rukoilevat
lapsensa kanssa iltarukouksen. Lasten jumalanpalveluselämää ovat pyhäpäivän messun
tai perhemessun ohella pyhäkoulu, kerhojen
kirkkohetket, päiväkoti- ja koulukirkot.

Lapsen kanssa ehtoollisella
Lapsi on tervetullut messun ehtoollispöytään. Lapsi siunataan alttarilla tai hänel-

le voidaan antaa ehtoollinen. Lapsen mukana oleva aikuinen kertoo ehtoollisen jakajalle annetaanko lapselle ehtoollinen vai siunataanko hänet. Pappi saattaa itsekin kysymällä varmistaa kummalla tavalla toimitaan. Jos
lapsi siunataan, pappi laittaa käden lapsen
päälle ja sanoo esimerkiksi seuraavasti: Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen
Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
Kastettu lapsi, jolle on opetettu ehtoollisen
merkitystä, saa osallistua ehtoolliseen yhdessä
vanhempansa tai muun hänen kristillisestä
kasvatuksestaan huolehtivan (isovanhempi,
kummi) konfirmoidun kirkon jäsenen kanssa.
Vanhemmat ja lapsi yhdessä päätyvät siihen
milloin on oikea aika antaa lapselle ehtoollinen. Kun lapsi kokee tilanteen turvalliseksi ja

haluaa ehtoollista hänelle voi lyhyesti ja yksinkertaisesti kertoa ehtoollisen merkityksestä ja
jutella ehtoollisella käymisestä.
Ehtoollinen on Jeesuksen ystävien ateria.
Se on pyhä ateria ja juhlahetki, jossa Jeesus
on meitä erityisen lähellä. Jeesus on Hyvänä
Paimenena läsnä ehtoollisleivässä ja -viinissä. Ehtoollinen vahvistaa uskoa ja vakuuttaa
Jumalan anteeksiantamuksesta. Osallistumme ehtoolliselle, koska uskomme Jeesukseen
ja tahdomme seurata häntä.

Ei vain aikuisten ateria
Ehtoollisessa ei ole kyse järjellä ymmärtämisestä vaan osallisuudesta. Toisaalta jos ehtoollinen jää vain arvoitukseksi, se voi jäädä
myös merkityksettömäksi. Siksi lapsikin tarvitsee rohkaisua ja opastusta Jumalan lahjoihin. Ehtoollinen ja jumalanpalvelus laajemminkin tulevat tutuksi vain käymällä jumalanpalveluksessa. Lapsetkin tarvitsevat rukousta, Raamatun opetuksia ja seurakuntayhteyttä uskonelämänsä vahvistukseksi ja
juurtuakseen Jeesuksen tuntemiseen.
Ehtoollinen jaetaan lapselle samalla tavalla kuin aikuiselle. Lasten ehtoollisella
käyntiin liittyy tietysti myös ikätason huo-

mioiminen ja samalla vapauden näkökulma:
lasta ei tule pidätellä tai estää ehtoolliselta
mutta lasta ei myöskään tarvitse kiirehtiä
ehtoollispöytään. Vanhemmat ovat avainasemassa. Kastetilaisuudessa seurakunta on
yhdessä vanhempien ja kummien kanssa sitoutunut huolehtimaan lapsen kristillisestä
kasvatuksesta.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
avattiin ehtoollispöytä lapsille vuonna 1979.
Kyse oli palaamisesta vanhaan mutta unohduksiin jääneeseen käytäntöön, jonka mukaan kristillisen seurakunnan ehtoollisaterialle voivat osallistua myös kastetut lapset.
Vanhempien ei tarvitse arkailla tuoda lastaan kirkkoon ja alttarille. Kyse on myös varsin kauaskantoisesta asiasta. Jos on jo lapsena tottunut käymään ehtoollispöydässä, niin
silloin on vähemmän todennäköistä, että
konfirmaatiokirkon ehtoollinen jäisi ensimmäiseksi ja samalla viimeiseksi.
Jeesuksen kutsu ”sallikaa lasten tulla minun luokseni” tarkoittaa myös messua ja ehtoollispöytää. Sallitaan lasten tulla ja olla
oman Vapahtajansa koskettamina.
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Lapsikin on tervetullut ehtoollispöytään. Kuva messusta Paavolan seurakuntakodissa.
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arjo ja Mikko Hurskainen tulivat
vuoden ja kahden kuukauden ikäisen Antti-poikansa kanssa ensimmäiseen adventtijumalanpalvelukseen Hyvinkään kirkkoon sunnuntaina 2. joulukuuta. He seurasivat messua lasten leikkitilassa
muutaman muun lapsiperheen joukossa.
Pienet lapset näyttivät viihtyvän hyvin piirustuspuuhissa ja nukkeleikeissä. Hurskaiset kävivät ehtoollisella, jossa pastori siunasi Antin.
– Näin lapsi oppii missä Herra on lähellä, vaikka tietysti Jumala on aina lähellä. Ehtoollispöydässä olen joskus huomannut, et-

tä pappikin saa tilanteesta jotain. Muistan
kerran kun Vanhassa kirkossa pappi siunasi
Antin ja lapsen hymy ilahdutti pappia, Mikko Hurskainen kertoo.
– On luonnollista tulla lapsen kanssa jumalanpalvelukseen. Se on meille itsestään
selvää, että ehtoolliselle mennään koko perheen voimin. Ehkä sitten lapselle ei myöskään vanhempana muodostu kynnystä ehtoolliselle menemiseen, Marjo lisää.
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