Hyvä rippikoululainen & huoltaja
Kirkossamme on viime syksynä otettu käyttöön uusi valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma, joka
antaa raamit rippikoulun toteuttamiselle ev.lut. seurakunnissa. Tästä johtuen rippikouluun on tullut
uudistuksia ja esimerkiksi seurakuntajakso on hieman erilainen kuin aikaisempina vuosina. Yksi
keskeinen muutos on mahdollisuus käydä ehtoollisella jo rippikouluaikana. Tässä kirjessä on tietoa
ehtoollisen merkityksestä ja rippikoulu-uudistuksen mukanaan tuomista muutoksista ehtoollisenviettokäytäntöihin rippikoulussa.
Ehtoollinen on Kristuksen ruumis ja veri
Ehtoollinen on kasteen lisäksi toinen kirkkomme sakramenteista eli pyhistä toimituksista. Jeesus
asetti sen ennen kuolemaansa ja käski opetuslapsiaan viettämään sitä hänen muistokseen. Ehtoollisen leipä ja viini ovat Kristuksen todellinen ruumis ja veri, kuten hän itse sanoi. Uskolla
vastaanotettava hengellinen ateria uudistaa elämää ja auttaa rakastamaan Jumalaa sekä lähimmäistä.
Se vahvistaa kristittyjen yhteyttä Kristukseen ja toisiinsa.
Ehtoollinen on kastettujen ateria, joka on tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Ehtoolliselle voi
osallistua, vaikka aterian merkitystä ei täysin ymmärtäisikään – riittää, että erottaa ehtoollisen
muusta syömisestä ja juomisesta. Lapsikin voi tulla ehtoollispöytään hänen kristillisestä
kasvatuksestaan vastaavan aikuisen kanssa, jos lapselle on kerrottu, mitä ehtoollinen tarkoittaa.
Ehtoollinen rippikoulussa
Uuden rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulu kasvattaa ehtoolliselle. Tämä tapahtuu niin, että
ehtoollista koskeva opetus annetaan jo rippikoulujakson alussa, ryhmän ensimmäisen tapaamisen
yhteydessä. Näin kastettujen rippikoululaisten on mahdollista osallistua ehtoolliselle rippikoulunsa
ohjaajan kanssa, kun ryhmä tapaa messun merkeissä seurakuntajakson aikana. Itsenäisesti messussa
käydessään nuori ei kuitenkaan voi osallistua ehtoolliselle kuin vasta konfirmaation jälkeen, ellei
hän ole messussa yhdessä vanhemman tai kummin kanssa.
Ehtoolliselle osallistuminen on aina vapaaehtoista. Mikäli ehtoollista ei halua tai voi nauttia, on
mahdollista mennä alttarille siunattavaksi. Siitä merkkinä on oikea käsi vasemman olkapään päällä.
Kotona kannattaa keskustella, miten ehtoollisen suhteen halutaan menetellä. Vanha perinne on ollut,
että ensimmäisen kerran nuori osallistuu ehtoolliselle vasta konfirmaatiossa. Se on edelleen
mahdollista. Uusi rippikoulusuunnitelma kuitenkin kannustaa osallistumaan ehtoolliselle jo
rippikouluaikana. Silloin konfirmaation ehtoollisenviettoon ei liity niin suurta jännitystä muutenkin
ainutkertaisena juhlapäivänä. Useampi käynti ehtoollisella rippikoulun aikana toivottavasti
kasvattaa nuorta osallistumaan ehtoolliselle useammin myös rippikoulun jälkeen. Rippikoulun
talvijakson aikana tulee n. 3–4 mahdollisuutta osallistua ehtoolliselle muun ryhmän kanssa.
Kaste rippikoulussa
Jos rippikoululainen ei kuulu kirkkoon, mutta haluaa rippikoulun myötä liittyä, tämä on mahdollista
jo vuoden 2019 alkupuolella. Jos kasteasia on teille ajankohtainen, voitte olla yhteydessä meihin tai
rippikoululaisen ohjaajiin.
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P.S. Lisätietoa ehtoollisesta löytyy Katekismuksesta tai osoitteesta www.evl.fi/ehtoollinen.

