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Tampereen hiippakunnan kirkkoherroille 

 

Ehtoollisen mahdollistaminen rajoitusten aikana 

 

Hyvät työtoverit, sisaret ja veljet 

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi on hiippakuntamme alueella määrätty rajoituksia. Kirkossa 

noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Niin myös seurakunnissamme on voimassa 10 

hengen kokoontumisrajoitus, joka estää osallistumisen jumalanpalveluksiin paikan päällä. Olen 

iloinnut siitä, miten hyvin ja joustavasti seurakunnissa adventtina palattiin viime keväänä 

käynnistyneeseen jumalanpalvelusten striimaamiseen. Samalla kuitenkin palautui monelle 

seurakuntalaiselle kipeä kaipuu päästä osalliseksi ehtoollisen sakramentista. 

Viime keväänä vietettiin rajoitusten aikaan lähes tyystin sanajumalanpalveluksia, mutta nyt on eri 

puolilla etsitty tapoja tehdä ehtoollisen nauttiminen mahdolliseksi. Erilaisia hyviä sovelluksia 

vastata hengelliseen tarpeeseen on otettu käyttöön. Poikkeusoloissakin on tärkeää, että ne 

noudattavat luterilaista ehtoolliskäsitystä, joka läpäisee niin kirkkokäsikirjaa, kirkkojärjestystä kuin 

piispojen ohjeita. 

Pidän parhaimpana ratkaisuna käytäntöä, jossa välittömästi nettiin striimatun jumalanpalveluksen 

jälkeen tarjotaan mahdollisuus tulla samaan kirkkoon ottamaan vastaan ehtoollinen. Kutsu 

esitetään striimauksen aikana. Näin ne, jotka osallistuvat netissä messun johdanto-osaan ja 

sanaosaan, valmistautuvat hengellisesti käymään myös ehtoollisella. He ovat ottaneet osaa 

yhteiseen rippiin, rukoilleet ja kuunnelleet sanaa. Ehtoollisrukouksessa he ovat ylentäneet 

sydämensä Jumalan puoleen. Heidän kaipuunsa sakramentille voi täyttyä, kun heille 

mahdollistetaan tulla kirkkoon määräaikaan mennessä. On parempi, että ehtoollisvieraat otetaan 

vastaan kirkkoon kuin että heille mennään jakamaan sakramentti kirkkopuistoon tai parkkipaikalle. 

Pyhitetty kirkkotila tukee hengellistä elämää. 

Striimauksen päättyessä voidaan ilmoittaa, että kirkkoon saa tulla yksittäin tai pieninä ryhminä 

esimerkiksi lähimmän tunnin aikana. Siellä tarjoutuu mahdollisuus yksityiseen sielunhoitoon sekä 

ehtoollisen nauttimiseen. Ovella suntio ottaa tulijat vastaan ja opastaa heidät sisään yksittäin tai 

muutaman hengen ryhmissä, mainitsee keskustelumahdollisuudesta sekä neuvoo alttarille. 
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Tällainen ehtoollisen jakaminen messun jälkeen voidaan nähdä yhden ja saman messun 

jatkamisena. Ehtoollisvieraat ovat jo osallistuneet rippiin netin välityksellä, ja sakramentti on jo 

heidän nautittavakseen asetettu. Pappi odottaa heitä alttarilla, jakaa heille messussa pyhitetyistä 

aineista ja lausuu jakamisen jälkeen kiitosrukouksen sekä siunauksen. 

Messun jatkaminen näin ei merkitse seurakuntalaisen kannalta ehtoollisen nopeaa nauttimista, 

vaan mahdollisuutta pysähtyä ja hiljentyä. Pappi ei vain hätäisesti jaa leipää ja viiniä vaan viettää 

ihmisten kanssa pyhän hetken, jossa nämä Kristuksen ruumiin nauttiessaan ovat osa Kristuksen 

elävää ruumista. Kirkkorakennus itsessään hiljentää ja auttaa keskittymään Herran kohtaamiseen. 

Myös musiikki jatkaa jo aiemmin alkanutta messua sekä hoitaa sielua yhdessä ehtoollisen kanssa. 

Tällainen menettely edellyttää, että kirkkoon jää jumalanpalveluksen jälkeen yksi pappi ehtoollista 

jakamaan, toinen pappi tai diakoni sielunhoitajaksi, suntio ovelle sisään laskijaksi sekä 

kirkkomuusikko sävelin sielun virvoittajaksi. Kaikilta edellytetään pastoraalista palvelualttiutta. 

Nämä ohjeet ovat käytettävissä niin kauan kuin voimassa ovat rajoitukset, jotka estävät enemmän 

kuin 20 hengen kokoontumisen jumalanpalveluksiin. Kun osallistuminen on jälleen vapaampaa, on 

striimaamista syytä jatkaa, mutta tässä kuvattu ehtoollisen jakaminen messun jälkeen päättyy. Sitä 

ei ole tarkoitettu poikkeusolojen jälkeiseksi pysyväksi käytännöksi. 

 

Piispantalossa 13.1.2021 

Työtänne siunaten, alkaneelle vuodelle varjelusta toivottaen 
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