
 

 

 

 

 

LAPUAN HIIPPAKUNNAN PIISPA 

 

Ohjeet kirkkoherroille Lapuan hiippakunnassa 26.3.2020  

Ehtoollisen vietto pääsiäisaikana ja kasteiden toimittaminen poikkeusoloissa 

 

Ehtoollisen viettäminen pääsiäisen aikaan 

 
Piispat ovat keskustelleet ehtoollisen vietosta poikkeusolojen vallitessa niissä 

jumalanpalveluksissa, jotka järjestetään kiirastorstaista toiseen pääsiäispäivään. Muiden 

jumalanpalveluksien osalta ei tässä vaiheessa anneta uusia ohjeita. Tässä esitetyt linjaukset 

perustuvat siihen turvallisuustilanteeseen, joka vallitsi 25.3. aamupäivällä, ja sen mukaisiin 

viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin.  

 

Kiirastorstain ja pääsiäisen jumalanpalveluksissa voidaan valmistautua viettämään ehtoollista 

edellyttäen, että seuraavia periaatteita noudatetaan. 

• Messu tulee toimittaa niin pienellä joukolla kuin mahdollista. Missään tapauksessa 

kymmenen osallistujan rajaa ei saa ylittää. Osallistujilla tulee olla messussa oma tehtävä. 

Messun toimittamiseen riittää yksi pappi.  

• Messussa noudatetaan turvavälejä ja erittäin tarkkaa hygieniaa. Sen noudattaminen saa 

myös näkyä.  

• Messusta ei saa muodostua vain seurakunnan työntekijöiden, saati toimittavan papin 

juhlaa.  

• Seurakuntalaisten yhteyden kaipuulle tulee antaa tilaa. Sen vuoksi ehtoollista 

vietettäessä voidaan lukea ja näyttää myös tekstinä esimerkiksi seuraava rukous:  

 

Herra Jeesus,  

uskon, että olet läsnä sakramentissasi ja tahtoisin ottaa sinut siinä vastaan kuin 

juhlavieraan.  

Koska juuri nyt en voi, rukoilen sinua:  

Tule silti luokseni Vapahtajana, syntien anteeksiantajana ja lohduttajana.  

Tahdon seurata sinua, Jumalan Karitsa, minne ikinä minut vietkin, 

ja rakastaa sinua yli kaiken, ja lähimmäistäni niin kuin itseäni.  

Ole ylistetty, Herra Jeesus Kristus!  

Aamen. 

 

Ehtoollista ei voi viettää siten, että seurakuntalainen nauttisi kotonaan messua katsellessaan 

leivän ja viinin jonkinlaisen virtuaalikonsekraation tms. perusteella. 

 



Kirkkoherra päättää seurakuntakohtaisesti, vietetäänkö edellä mainituissa 

jumalanpalveluksissa ehtoollista, vai järjestetäänkö ne sanajumalanpalveluksina. Tarvittaessa 

voitte kääntyä asiassa puoleeni. 

 

Parasta aikaa valmistellaan erityistä materiaalia hiljaisen viikon ja pääsiäisajan 

jumalanpalveluksia varten. Kirkkohallitus julkaisee aineiston verkkosivuillaan piakkoin. 

 

Kasteen toimittamisesta poikkeusoloissa 
 

Kasteet tulee toimittaa KJ 2:15 mukaan ilman tarpeetonta viivytystä. Tätä määräystä on 

pyrittävä noudattamaan myös poikkeusoloissa. Kasteet tulee toimittaa siten, että 

terveysviranomaisten ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi voidaan ottaa huomioon. 

Niin seurakuntalaisten kuin seurakunnan työntekijöiden turvallisuudesta tulee huolehtia. 

Tästä syystä suosittelen, että kaste toimitetaan seurakunnan tiloissa, esim. kirkossa tai 

seurakuntatalolla.  

 

Pääsääntö on, että kasteen toimittamiseen voivat osallistua kastettavan vanhemmat, 

sisarukset ja kummit. Henkilömäärä ei saa ylittää kymmentä. Kastetoimitus voidaan striimata 

perheen läheisille. Perheenjäsenillä voi olla tähän tarvittava tietotaito.  

 

Saatteeksi 
 

Luterilaisessa perinteessä pidetään arvossa Jumalan sanaa ja sakramentteja. Ne eivät kilpaile 

keskenään; sanassakin Kristus on läsnä. Sana, kaste ja ehtoollinen ovat armonvälineitä, joiden 

kautta Jumala lähestyy meitä eri tavoin. Armonvälineet tekevät meidät osallisiksi 

Kristuksesta ja hänessä Jumalan hyvyydestä.  

 

Monet seurakuntalaiset haluaisivat olla myös fyysisesti läsnä jumalanpalveluksissa, mikä nyt 

ei ole mahdollista. Tämä on merkki siitä, että heidän sydämissään elää Jumalan läheisyyden 

kaipuu. Siihen meidän tulee vastata. Se on mahdollista julistamalla Kristusta ja viettämällä 

hänen läsnäolonsa juhlaa. 

 

Johannes sanoo: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:26) 

 

  

Työhönne Jumalan siunausta ja elämäänne Jumalan varjelusta toivottaen 

 

 
Simo Peura 

Lapuan hiippakunnan piispa 


