Ohjeet siunatun sakramentin jakamiseen
JOHDANTO
Ehtoollinen on tarkoitettu nautittavaksi messussa tai muussa yhteisessä ehtoollisen vietossa. Jos seurakuntalaisen on
mahdoton tai hyvin vaikea osallistua messuun tai muuhun yhteiseen ehtoollisen viettoon, hän voi pyytää yksityistä
ehtoollista kotiin tai muuhun asuinpaikkaansa. Ehtoollista voidaan myös jakaa messun päätyttyä, jos esimerkiksi
kokoontumisrajoitusten takia seurakunta ei voi osallistua messuun.
Sairaan ehtoollinen
Yksittäiselle henkilölle voidaan tarvittaessa jakaa ehtoollista kirkkokäsikirjan osoittamalla tavalla myös muualla kuin
jumalanpalveluksessa (KJ 2:10). Tällöin puhutaan ns. sairaan ehtoollisesta. Säännöstä voidaan soveltaa siten, että
sairaalassa, hoitolaitoksessa tai muussa paikassa vietettävään ehtoolliseen voivat osallistua myös kyseisen henkilön
omaiset tai hoitohenkilökuntaan kuuluvat. Tällöin käytetään yleensä Kirkollisten toimitusten kirjan kaavaa
Ehtoollinen sairaan luona. Myös viikkomessun kaava soveltuu tällaiseen ehtoollisenviettoon.
(JP-opas, 99.)
Ehtoollisaineiden jälkikäsittely
Tulee pyrkiä siihen, että siunatut ehtoollisaineet käytetään loppuun ehtoollisen aikana. Pappi varaa konsekroitavaksi
vain tarvittavan määrän. Jos konsekroituja elementtejä jää hieman yli, ne nautitaan loppuun ehtoollisen jakamisen
päätyttyä tai sakaristossa messun jälkeen. Jos elementtejä jää paljon yli, ne voidaan säilyttää eri astiassa myöhempää
käyttöä varten. Myöhemmin niitä ei enää tarvitse konsekroida, vaan ne jaetaan seurakuntalaisille sakramenttina
messussa konsekroitujen elementtien kanssa.
Jos diakonian virkaan vihitty vie yhteisessä jumalanpalveluksessa konsekroidun ehtoollisen sairaalle, hän toimii
ehtoollisavustajan tehtävässä. Ennen jakamista hän tervehtii sairasta ja kertoo lyhyesti tuovansa ehtoollista
yhteisestä jumalanpalveluksesta. Hän asettaa elementit peitettyinä sopivaan paikkaan ja valmistaa sairasta
sakramentin vastaanottamiseen lukemalla harkinnan mukaan käsikirjasta synnintunnustuksen ja -päästön,
evankeliumin ja Isä meidän -rukouksen. Asetussanat luetaan evankeliumin julistamisen merkityksessä. Myös sopiva
rukous ja uskontunnustus voidaan lukea. Tämän jälkeen ehtoollisleipä ja -viini otetaan esille ja jaetaan sairaalle.
Jakamisen jälkeen luetaan siunaus.
(JP-opas, 102.)
OHJEET SIUNATUN SAKRAMENTIN JAKAMISESTA TUOMASMESSUSTRIIMIN JÄLKEEN
Siunattua sakramenttia jaetaan messun päätyttyä kappelissa (tulijat otetaan kappeliin pienissä ryhmissä
henkilömäärärajoitusten mukaan 1-3 henkilöä kerrallaan, turvavälit huomioiden). Ehtoolliselle tulijat ilmoittautuvat
etukäteen toiminnanjohtajalle, ao. viikon perjantaihin mennessä. Tulijat katsovat messustriimin ja siirtyvät sen
jälkeen kirkolle. Jakajat käyttävät maskia ja huolehtivat käsihygieniasta. Siunattua sakramenttia jaetaan klo 19.30-21.
Jos tulijoita on enemmän, siunattua sakramenttia on jakamassa useampia jakajia ja jakopaikat mietitään erikseen.
Siunatun sakramentin jakamisesta huolehtii pääsääntöisesti Tuomasmessun liturgi ja/tai Tuomaspappi.
Yksityisehtoollinen on viikon aikana myös mahdollinen tästä erikseen sovittaessa. Konsekroituja ehtoollisaineita
säilytetään Agricolan kirkon sakastissa.
Liturgin ohje: Ehtoollisaineita konsekroidaan messussa sopiva määrä. Sivupöydällä on keraaminen kalkki ja leipärasia
sekä malja ja pateeni. Siniseen ehtoolliskalkkiin ja pateenille katetaan ehtoollisaineita sekä kirkkosalissa oleville ja
etukäteisilmoittautuneille siunatun sakramentin nauttijoille. Alkoholiton viini on omassa maljassaan. Kaikki
ehtoollisaineet otetaan esiin uhrilaulun aikana pöytää katettaessa (kalkkiliinat pois, korporaaliliina alttarille, viini
kalkkeihin ja leivät pateeneille), ja siunataan ehtoollisrukouksen aikana. Sininen malja+pateeni+alkoholiton viini
kannetaan kappeliin messun päätyttyä.

SIUNATUN SAKRAMENTIN JAKAMINEN
Alkusiunaus
P/D: Isän ja +Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S: Aamen.
Johdantosanat
Diakoniatyöntekijä/pappi laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavaa:
Tuon Sinulle ehtoollisen seurakunnan yhteisestä jumalanpalveluksesta. Herramme Jeesus Kristus on
sanonut: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään” (Matt.
18:20). Tähän lupaukseen me nytkin luotamme. Kristus armahtaa meitä, kun tunnustamme syntimme. Hän
on uskollinen ja vanhurskas. Hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä.
Päivän rukous
Pyhä Jumala, sinä rakastat kaikkia ihmisiä.
Sen vuoksi lähetit Jeesuksen luoksemme.
Hän paransi sairaita, etsi kadonneita
ja piti huolta kaikista, jotka tulivat hänen luokseen.
Hän rakasti meitä loppuun asti ja antoi elämänsä meidän puolestamme.
Aamen.
Evankeliumi
Ehtoollisen asetussanat luetaan evankeliumin julistamisen merkityksessä.
Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen
opetuslapsilleen sanoen: Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,
joka annetaan teidän puolestanne.
Tehkää se minun muistokseni.
Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi:
Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.
Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,
joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.
Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.
Isä meidän
Herran rukous lausutaan yhteen ääneen.
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
Ehtoollisen jakaminen
Ehtoollisleipä ja ehtoollisviini otetaan esille – elleivät ole olleet esillä koko ajan.
Ateria
Leipää jaettaessa lausutaan: Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu.
Viiniä jaettaessa lausutaan: Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu.
Päätössanat
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi iankaikkiseen
elämään.
Kiitosrukous
Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät
rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme Poikasi
Jeesuksen Kristuksen tähden.
S: Aamen.
Siunaus
Siunatkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki.
Aamen.

