Rakkaudella, iloon kutsutut
Piispa Åke Bonnierin kirje ehtoollisesta
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Kirjoitan tämän kirjeen sinulle joka asut Skaran hiippakunnassa,
kertoakseni jotain ehtoollisesta, jota usein vietetään kirkoissamme. Toivon että vuodesta 2018 tulisi vuosi, jolloin voisimme
yhdessä keskustella ehtoollisesta ja useammin viettää ehtoollisjumalanpalvelusta. Voimme tehdä sen eri tavoin eri seurakunnissa,
voidaksemme aavistaa enemmän Jumalan rajattomasta armosta.
Toivon myöskin innokkaasti, että sinä haluat olla mukana tässä.
Lue tämä kirje kotonasi tai yhdessä toisten kanssa ja keskustelkaa
mielellään kysymyksistä, jotka ovat tämän kirjeen lopussa. Toivon
sinulle Jumalan runsasta siunausta

+Åke Bonnier
Skaran hiippakunnan piispa
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Itse sain viettää ehtoollista ensimmäisen kerran heinäkuussa 1973. Olin rippikoululainen enkä ollut koskaan
aikaisemmin sitä tehnyt. Tiesin tuskin mitä se oli tai,
että miten ehtoollisella pitäisi käyttäytyä ja oikeastaan halusin vain saada siunauksen mikä oli vaihtoehto
leivälle ja viinille.
Polvistuin ohjeiden mukaan alttarikaiteelle. Kun
pappi tuli kohdalleni ja oli minun vuoroni niin tein
väärän merkin. Silloin minun oli ”pakko” ottaa vastaan
ehtoollisen lahjat. Se oli minun ensimmäinen ehtoollisen viettoni mutta ei viimeinen .
Jotain tapahtui, ja kun kerroin äidilleni, että halusin
jatkaa kirkon yhteydessä, hän sanoi keskustelumme
aikana, että hänen mielestään ehtoollinen on ”epähygeenistä” johon minun ei tarvitse osallistua.
Muistan oman reaktioni. Mutta minähän haluan… haluan ottaa vastaan Jeesuksen ehtoollisessa. Tein sen silloin ja
teen sen usein, koska siinä on kysymys Jumalan rajattomasta rakkaudesta itse kullekin ja myös minulle.

Pääsiäisen kiitosateria
Jeesus oli juutalainen ja hän luultavasti vietti kaikkia
juutalaisia juhlia joita silloin vietettiin ja vietetään edelleenkin. Yksi niistä on Pesach siis pääsiäinen. Se on
juhla mikä m m muistuttaa Israelin lasten Egyptistä
vapautumisesta.
Juhla aloitetaan kokoontumalla syömään yhteinen
ateria, johon kuuluu symbolisia ruokia, jotka muistuttavat monista vaikeista puutteista orjuuden aikana ja
orjuudesta lähdön aikana. Ateriaan sisältyy suolaistavettä muistuttamassa vuodatetuista kyyneleistä, kitkeriä yrttejä kärsimyksen symboleina.
Ateriaan kuuluu myös happamaton leipä, josta mainitaan siinä yhteydessä kun kuolemanenkeli kulki Israelinlasten asuntojen ohi, mutta koetteli esikoislapsia
kaikissa muissa yhteyksissä (2 Moos 12). Myös viiniä pitää olla mukana, se on symbolina vapautumisen ilosta.

Uusi tulkinta
Jeesus kokosi opetuslapsensa syödäkseen heidän kanssaan pääsiäisen kiitosaterian, jonka hän aavisti olevan
hänen viimeisensä, tulevan kuolemansa edellä. (Mark
14:17-25) Sen kiitosaterian aikana hän yllätti opetuslapsensa vielä uudella tulkinnallaan, happamattomasta
leivästä ja viinistä. (Mark 14:22-25)
Siitä lähtien on Jeesuksen opetuslapset kaikkina
aikoina nauttineet kiitosaterian jumalanpalveluksen
yhteydessä, jakaen leivän ja viinin. Jo ensimmäiset kristityt kokoontuivat Herran päivänä, siis sunnuntaina ja
aterioivat yhdessä.
Alussa se oli tavallinen ruokailu ja ruokailijoilla oli
omat ruokansa mukanaan (1 Kor 11:20-16) mutta vähitellen se muuttui niin, että ainoastaan happamatonta
leipää ja viiniä nautittiin.

Valokuva: Kurt Michel/pixelio.de, Annamartha/pixelio.de

Nykyään vietämme ehtoollista. Me kutsumme sitä messuksi kun vietämme sitä jumalanpalveluksen yhteydessä. Ehtoollinen
on toinen Ruotsin kirkon sakramenteista
ja toinen on kaste. Sakramentti tarkoittaa
Jeesuksen asettamaa pyhää toimitusta, missä näkymätön, siis armo,tulee näkyväksi
leivän ja viinin kautta.
Mutta sitä voi myös kutsua eukaristiaksi.
Sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kiitosta. Messussa kiitämme Jumalaa kaikesta
minkä hän on luomistyössään tehnyt, Jeesuksen elämän ja kuoleman kautta ja hänen ylösnousemuksessaan, ja että Jumalan
armo on joka aamu uusi.

Peltojen viljasta ja vuorenrinteiden rypäleistä..

Yhteys toisiimme
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Kun kokoonnumme kirkkoon viettämään messua,
teemme sen yhdessä toistemme kanssa. Me olemme
siellä yhdessä. Mutta me olemme siellä yhdessä myös
muiden ihmisten kanssa, jotka viettävät ehtoollista kaikkialla maailmassa.
Joka hetki viettävät ihmiset messua jossakin päin
maapalloamme ja me kuulumme yhteen heidän kanssaan. Mutta kirkko ei muodostu vain meistä jotka vaikutamme tänään. Ei, vaan kirkko on paljon suurempi.
Kirkon yhteys ulottuu ajan ja paikan yli. Kaikki jotka
ovat edesmenneet suureen Jumalan tapaamiseen ovat
kanssamme samassa ehtoollispöydässä.
Mutta itsestään selvää on että kiitosateriamme on
myös yhteys Herraamme Jeesuksen Kristukseen. Hän
on siellä. Me emme tiedä kuinka se tapahtuu. On olemassa erilaisia oppeja ehtoollisesta jotka yrittävät sitä
eri tavoin selittää. Martti Luther puhuu että tärkeintä
on ottaa vastaan Kristus leivässä ja viinissä, hänen lupauksensa mukaan – lupaus joka on raamatun sanassa:

Kun he söivät otti hän leivän, luki kiitosrukouksen, mursi sen ja
antoi sen heille ja sanoi: Ottakaa, tämä on minun ruumiini. ”Ja
hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi sen heille, ja he kaikki
joivat siitä. Hän sanoi:” Tämä on minun vereni, liiton veri joka
vuodatetaan monien edestä. (Mark 14:22-24).
Kun otatte vastaan ehtoollisen, leivän ja viinin, joko
polvillanne tai seisten alttarikaiteen edessä tai sitten
kulkien kirkon käytävällä, lausutaan sanat :Kristuksen
ruumis sinun edestäsi annettu, Kristuksen veri sinun edestäsi
vuodatettu, se on siis enemmän kuin vain happamaton
leipä ja viini. Se on Kristuksen ruumis ja veri.
Hän on siellä leivän ja viinin muodossa. Se on todellinen Kristuksen läsnäolo samanaikaisesti kun se
on happamaton leipä (ehtoollisleipä/oblaatti) ja viini.
Kuinka se tapahtuu? Se on mysteeri, ja siksi voimme
yhtyä jumalanpalveluksessa sanoihin. Suuri on uskon
mysteeri.

Useampia ulottuvuuksia
Ehtoollisen vietolla on useampia ulottuvuuksia, jotka
keskittyy yksinkertaiseen tapahtumaan, jossa otetaan
vastaan leipä ja viini.
Yksi niistä on uhriulottuvuus. Se ei ole kertausta siitä, mitä Jeesus on kerran ristillä tehnyt meidän kaikkien puolesta. Kun vietämme messua tuomme sinne
itsemme kuin uhrin. Kannamme rukouksemme, ylistyslaulumme, ja jätämme itsemme Jumalan käyttöön.
Sillä tavalla tulee ehtoollisenvietosta vastaus Jumalan
kutsuun. Kaikki joka on minun, kaikki lahjani ja puutteeni tuon Jeesuksen luo ja jätän itseni kokonaan hänen käytettäväkseen.
Anteeksiannon ulottuvuus on myös tärkeä. Saan
tulla kaikkine puutteineni ja tappioineni, kaikki se jota
kirkon kielessä perinteisesti kutsutaan synniksi jätän
Jeesuksen ristille. Hän kohtaa minut murretussa leivässä ja antaa minulle armonsa, rakkautensa ja rauhansa.
Siitä tulee autuas vaihtokauppa. Virressä 73 lauletaan,
kun otat: ”syntivelkamme ja annat rauhan sieluumme”.
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Kolmas ulottuvuus on oikeudenmukaisuus. Ehtoollisvirressä 398 lauletaan ”Kun nostamme leivän, näytämme merkin, että oikeus voittaa”. Kun jätämme itsemme
Jumalan käyttöön, lähetetään meidät maailmaan jakamaan leipää. Ehtoollisen vietossa meitä muistutetaan
siitä, että meidän täytyy toimia sen puolesta, että maailman voimavarat jaetaan oikeudenmukaisesti. Tänään
on 20:ellä prosentilla maailman ihmisistä käytössään
80 prosenttia maailman voimavaroista.
Ehtoollisella murretaan leipä ja kaikki saavat sen
minkä tarvitsevat. Niin pitäisi olla myös maailman voimavarojen kanssa. Mutta niin ei valitettavasti ole, siksi Jumala lähettää meidät maailmaan toimimaan sen
puolesta ,että kaikilla olisi rauha ja leipää. (Virsi 288).

Kaikki saavat olla mukana
Kuka saa olla mukana ja viettää ehtoollista? Kaikki
kastetut saavat olla mukana. Kasteesi on sen perusedellytys, ei uskosi. Epäilymme, epävarmuutemme, uskomme, kaipauksemme, kaikki joka on meidän saamme
ottaa mukaamme ja tulla vastaanottamaan Jumalan
ylitsevuotava armo.
Siinä ei ole kysymys siitä, että onko sen arvoinen.
Kukaan ei ole sen arvoinen ja kaikki ovat sen arvoisia
yhdellä ja samalla kertaa. Valmistautumista ei tarvita.
Päinvastoin. Tule sellaisena kun olet.
Meillä on avoin ehtoollispöytä. Sillä ei ole mitään
merkitystä mihin kristilliseen kirkkoon kuulut. Ruotsin kirkon ehtoollispöytään olet aina tervetullut. Päätät

itse, mikä on lojaalisuutesi omaan kirkkoosi jos haluat
olla mukana ja viettää ehtoollista kanssamme.

Vietä usein ehtoollista
Martti Luther alleviivaa Suuressa katekismuksessaan, että on tärkeää useasti viettää ehtoollista. Hän
sanoo: ”Olemme saaneet ehtoollisen päivittäiseksi ravinnoksemme, niin että usko saa uusia voimia, että
emme antautuisi kamppailussamme vaan tulisimme
aina vaan vahvemmiksi…” Päivittäinen ravinto, sanoo
Luther. Me käännämme sen sunnuntaiseksi messuksi.
Itse ajattelen, että me tarvisemme usein vastaanottaa Jumalan armolahjoja kuin jumalallisen rakkauden
merkkinä syvempään iloon meille kaikille. Mutta tarvitsemme myös jakaa ajatuksia, tunteita ja mietteitämme toistemme kanssa siitä, mitä ehtoollinen eri alueilla
voi merkitä. Siksi myös kirjoitan tämän kirjeen sinulle.

Ehdotuksia keskustelu kysymyksiksi:
1. Milloin vietit viimeksi ehtoollista? Miten sen koit?
2. Mikä/mitkä yllä mainituista ehtoollismotiiveista
merkitsee sinulle jotain?
3. Mitä ajattelet sunnuntaisista ehtoollisen vietoista
omassa seurakunnassasi?
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