Ehtoollisen vieton mahdollisuus kokoontumisrajoitusten aikana
Teksti on Piispa Kaisamari Hintikan hiippakunnan kirkkoherroille suunnatusta kirjeestä 13.1.2021
Kymmenen hengen kokoontumisrajoitukset koskevat tällä hetkellä kaikkia hiippakuntamme
seurakuntia. Kirkossa on sitouduttu vahvasti noudattamaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.
Tämä tulee vaikuttamaan seurakuntien hengelliseen elämään vielä viikkoja, kuukausiakin.
Seurakunnissa on hienolla tavalla siirrytty tukemaan seurakuntalaisten hengellistä elämää
striimausten ja tallennettujen jumalanpalvelusten muodossa. Kiitos siitä, että olette uskollisesti
jatkaneet tätä työtä. Se kaipuu, mihin emme ole pystyneet vastaamaan, on yksittäisten kristittyjen
ja koko seurakunnan yhteinen kaipuu ehtoollispöytään. Kokoontumisrajoitusten jatkuessa on syytä
etsiä yhteisiä keinoja vastata tähän.
Poikkeusoloissakin on tärkeää, että poikkeukselliset ehtoollisenvieton mahdolliseksi tekevät
ratkaisut noudattavat luterilaista ehtoolliskäsitystä. Pidän itse parhaimpana ratkaisuna käytäntöä,
jossa striimatun jumalanpalveluksen jälkeen siihen osallistuneelle seurakunnalle tarjotaan
mahdollisuus tulla samaan kirkkoon ottamaan vastaan ehtoollinen heti jumalanpalveluksen
jälkeen. Ehtoollista jaetaan ensisijaisesti välittömästi messun jälkeen, ja joka tapauksessa heti, kun
se on mahdollista.
Kutsu ehtoolliselle esitetään striimattavan jumalanpalveluksen aikana. Näin ne, jotka ovat yhdessä
– vaikkakin etänä – ottaneet osaa yhteiseen rippiin, rukoilleet ja kuunnelleet sanaa, ovat
valmistautuneet myös ottamaan vastaan ehtoollisen sakramentin. Tällainen ehtoollisen jakaminen
messun jälkeen voidaan nähdä yhden ja saman messun jatkumisena. Leipä ja viini jaetaan aiemmin
messussa konsekroiduista aineista. Ehtoollisen jakaminen on hyvä järjestää niin, että se tarjoaa
mahdollisuuden pysähtyä ja hiljentyä yhteisen pöydän ääreen esimerkiksi ehtoollisen jälkeen
lausutun kiitosrukouksen ja siunauksen myötä. Pöytä on yhteinen, vaikka seurakuntalaiset
nauttisivatkin ehtoollisen eri aikoihin.
On myös hyvä, että kirkossa on ehtoollisen jakamisen aikana paikalla yksi pappi ehtoollista
jakamassa, toinen pappi tai diakoni sielunhoidollisia keskusteluja varten, vahtimestari
huolehtimassa sisäänpääsyn säännöstelystä, ja kirkkomuusikko rakentamassa musiikin siltaa
messun alkuosaan. Sielunhoidolle voidaan tarjota mahdollisuus myös muussa, läheisessä tilassa.
Striimauksen yhteydessä seurakuntalaisia on syytä ohjeistaa hyvin siitä, miten ehtoollisen
jakaminen käytännössä toteutetaan, ja millä tavalla paikan päällä kirkossa taataan
kokoontumisrajoitukset ja turvavälit ja miten pitkään striimauksen päätyttyä ehtoollinen voidaan
vastaanottaa.
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Nämä ohjeet tarjoavat siis mahdollisuuden viettää ehtoollista poikkeusjärjestelyin
kokoontumisrajoitusten aikana. Jätän harkinnanvaran tämän mahdollisuuden käyttöönotosta
kirkkoherroille. Yllä mainitut ohjeet ovat kuitenkin käytettävissä ainoastaan niin kauan kuin
kokoontumisrajoitukset estävät enemmän kuin kymmenen hengen kokoontumisen
jumalanpalveluksiin. Kun osallistuminen on jälleen vapaampaa, on striimaamista hyvä jatkaa,
mutta kuvatun kaltainen ehtoollisen jakaminen messun jälkeen päättyy. Kyseessä on siis
poikkeuksellisesta tilanteesta nouseva poikkeusmenettely, josta ei pidä tehdä vakituista
käytäntöä.
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