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Kolehtisuositus tyttö- ja poikatyön 
tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta 2018 
Nuori kirkko ry:n tarjoama jumalanpalvelusmateriaali

Fransiskus Assisilainen, joka puhui 

eläinten kanssa ja rukoili rauhaa

Nuori kirkko ry:lle suosittelun kolehdin kouluikäisille voi kerätä 
milloin vain. Halusimme tehdä jumalanpalvelusaineistoa, jota 
voisi käyttää niin kesän leireillä kuin syksyn kirkkohetkissä. 
Eläimet ovat lapsille tärkeitä. Lemmikit ovat turvana, ilona, 
kuuntelijana, kaverina, läheisyyden tuottajina. Luonnon eläimet 
ovat kiinnostavaa tutkittavaa. 
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Eläimiä hoitamalla lapsi ja nuori voi opetella vastuuta, huolenpitoa, 
empatiaakin. Lokakuun 4. päivänä on Fransiskus Assisilaisen ja 
maailman eläinten päivä. Näiden vinkkien avulla voi luontevasti 
liittyä tuon päivän viettoon. 

Varsinaisina Raamatun teksteinä voi käyttää Luomakunnan 
sunnuntain tekstejä. Luontevasti pyhän aihe - vastuu 
luomakunnasta - sisältyy myös Assisilaisen ajatuksiin. Luomakunnan 
sunnuntaita vietetään jonakin touko-lokakuun sunnuntaina.

Jumala on sanallaan luonut kaiken olevaisen ja ylläpitää sitä. Hän 
on antanut ihmiselle vastuun luomakunnan huolenpidosta. Ihmisen 
tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa ja toimia tuhon voimia 
vastaan.

Teksteissä on hienoja kokonaisuuksia alkaen luomiskertomuksesta, 

psalmin kuvaileviin säkeisiin tai esimerkiksi tähän vanhan 
testamentin tekstiin kolmannen vuosikerran mukaan:

Joel 2: 21-24

Älkää pelätkö, pellot,
iloitkaa ja riemuitkaa!
Herra tekee suuria tekoja.
Älkää pelätkö, metsän eläimet!
Autiot laitumet tulevat jälleen vihreiksi,
puut kantavat hedelmää,
viikunapuu ja viiniköynnös
antavat runsaan sadon.
Siionin lapset,
iloitkaa ja riemuitkaa
Herrasta, Jumalastanne!
Hyvyydessään hän lahjoittaa teille jälleen sateen,
lähettää sadekuurot ajallaan,
antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen.
Silloin puimatantereet ovat täynnä viljaa,
ja puristamoissa öljy ja viini tulvivat yli reunojen.
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Evankeliumi
    
Joh. 1: 1-4
    
Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala.
Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä,
ja elämä oli ihmisten valo.

Linkki: Luomakunnan sunnuntai
http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0094

Kuka on Fransiskus Assisilainen?
  
Fransiskus Assisilaisesta tiedetään yllättävänkin paljon keskiajalla 
eläneeksi ihmiseksi. Fransiskus eli Italiassa, Assisi nimisessä 
kaupungissa 1100-luvun lopulla. Hänen oikea nimensä 
oli Giovanni, mutta isä alkoi kutsua häntä Fransiskukseksi 
jo pienenä. Fransiskuksen perhe oli hyvin rikas ja hän eli 
huolettoman nuoruuden aina 25-vuotiaaksi saakka. 

Tuohon aikaan Italian eri kaupunkivaltiot sotivat keskenään. 
Myös Fransiskus lähti sotaan, koska isä toivoin hänen saavan 
suvulle palkinnoksi aatelisarvon. Sen sijaan Fransiskus 
jäi vangiksi. Vapauduttuaan hän alkoi suhtautua elämään 
ympärillään uudella tavalla. Hän halusi tehdä pyhiinvaelluksen 
Roomaan ja alkoi käydä säännöllisesti messussa. Matkan 
kokemukset innostivat häntä sairaiden ja köyhien auttamiseen 
ja raunioituneiden kirkkojen korjaamiseen. Tähän hän käytti 
aluksi isänsä rahoja, mutta isän kiellettyä sen hän jätti kotinsa ja 
alkoi elää köyhyydessä. Fransiskus sai mukaansa samanmielisiä 
ihmisiä ja hiljalleen syntyi veljeskunta, joka tunnetaan edelleen 
nimellä fransiskaanit.
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Fransiskus julistettiin katolisen kirkon pyhimykseksi vuonna 
1228. Fransiskus onkin erityisesti luonnon ja luonnonsuojelun 
pyhimys. Hänen kanssaan kuvattuna nähdäänkin usein erilaisia 
eläimiä, erityisesti lintuja. Fransiskus kirjoitti paljon ja monia 
hänen tekstejään on säilynyt. Yksi tunnetuimpia Fransiskus 
Assisilaisen tekstejä on rukous rauhasta. Rauha-teemavuoteen 
liittyen siitä saa tehtyä erilaisia liikunnallisia ja taiteellisia 
työskentelyjä. Näitä ideoita voi liittää kerhohartauksiin, 
leirijumalanpalveluksiin, messuihin ja niiden valmisteluun.
 

Fransiskus Assisilaisen rukous
 
Herra, tee minusta rauhasi väline,
niin että sinne missä on vihaa, kylväisin rakkautta,
missä katkeruutta, toisin anteeksiantamusta,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, kantaisin toivoa,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä alakuloisuutta, virittäisin ilon.
Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa toisia,
vaatia rakkautta kuin rakastaa toisia.
Sillä antaessaan saa,
kadottaessaan löytää,
antaessaan anteeksi saa itse anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.
 
 
Yhteistä ihmettelyä
 
Lukekaa Fransiskus Assisilaisen rukous ensin yhdessä ääneen ja 
sitten vielä kukin itseksenne. Pohtikaa sen jälkeen tekstin äärellä 
seuraavia asioita:
 
-       Mitkä asiat voivat olla rauhan välineitä?
-       Miten minä voin olla rauhan väline?
-       Miten rakkautta voi kylvää?
-       Miten toivoa voi kantaa?
-       Mikä kannattelee toivoa?
-       Mitä kaikkea pimeys voi olla?
-       Millä tavalla pimeyden keskelle voi tuoda valoa?
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-       Millaista on Jumalan valo?
-       Miten iloa voi virittää?
-       Millaista ihmisten välinen yhteiselo olisi, jos kaikki
 pyrkisivät elämään tämän rukouksen mukana?
 
 
Rauhan rukouksen kuvakollaasi

Millaisia kuvia mielestänne liittyy Fransiskus Assisilaisen 
rukoukseen? Tutkikaa rukouksen tekstiä ja etsikää siihen sopivia 
kuvia. Lehdistä leikatuista kuvista voi tehdä suuren kuvakollaasin 
esille jumalanpalvelukseen tai mikäli käytössä on käsiohjelma, 
niin sen kanteen.
 
 
Soljuvia sanoja

Lukekaa Fransiskus Assisilaisen rukousta yhdessä seuraavan 
harjoituksen avulla. Tekstiä voi käyttää jumalanpalveluksessa 
samaa harjoitusta hyödyntäen joko niin, että lapset ja nuoret 
kulkevat ympäri kirkkoa ja lukevat harjoituksen tavalla rukousta 
ääneen useita kertoja. Vaihtoehtoisesti teksti voidaan jakaa 
kaikille jumalanpalvelukseen osallistujille paperilla ja sitä luetaan 
kaikki yhdessä.
 
Luetaan yhdessä tekstiä ja samalla kuljetaan tilassa vapaasti 
liikkuen. Etukäteen ei sovita kuka on lukuvuorossa. Äänessä 
voi olla myös useampia lukijoita yhtä aikaa. Lukija lukee 
lauseen kerrallaan ja joku jatkaa hänen jälkeensä. Samaan 
aikaan muut seuraavat tekstiä papereista ja voivat liittyä siihen 
lukemalla sanan tai pari yhtä aikaa lukijan kanssa. Saman 
aikaisesti kuljetaan koko ajan tilassa vapaasti liikkuen. Teksti 
saa soljua eteenpäin, välillä jokin sana tai lause lausutaan kuin 
sanattomasta sopimuksesta yhdessä tai useamman toimesta, 
välillä joku lukee yksin hetken matkaa. Tekstin päätyttyä 
aloitetaan alusta.
 
Soljuvia sanoja -harjoitus löytyy myös kirjasta Polkuja 
rauhoittumiseen – Läsnäoloharjoituksia lapsille ja nuorille 
(Lasten Keskus 2018).
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Rukous selkään piirrettynä
 

Aloita asettamalla molemmat kätesi edessäsi olevan yläselälle, kämmenet avoimina.

Herra, tee minusta rauhasi väline,  Anna käsien olla paikoillaan yläselällä.

niin että sinne missä on vihaa,  Paina selkää kovasti kämmenillä.

kylväisin rakkautta,    Piirrä selkään sormellasi suuri sydän.

missä katkeruutta    Paina selkää kovasti kämmenillä.

toisin anteeksiantamusta,   Silitä käsillä yläselkään suuria ympyröitä.

missä epäilystä,    Paina selkää kovasti kämmenillä.

auttaisin uskoon,    Siirrä kädet selkää pitkin käsivarsille.   
      hauiksen kohdalle ja purista lempeästi.

missä epätoivoa,    Paina selkää kovasti kämmenillä.

kantaisin toivoa,    Silitä kämmenillä alaselästä ylös.

missä pimeyttä,    Paina selkää kovasti kämmenillä.

loisin sinun valoasi,    Piirrä sormenpäillä selkään 

      auringon säteitä.

missä alakuloisuutta,    Paina selkää kovasti kämmenillä.

virittäisin ilon.    Naputtele sormenpäillä ympäriinsä   
      selässä.

Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon Aseta molemmat kätesi edessäsi  
      olevan yläselälle, kämmenet avoimina.

etsiä lohdutusta kuin lohduttaa toisia, Silitä selkää joka suuntaan. 
vaatia rakkautta kuin rakastaa toisia. 

Sillä antaessaan saa,    Siirrä vasen kätesi edessä istujan vasenta  
                   käsivartta pitkin olkapäältä kämmenselälle.

kadottaessaan löytää,   Tee oikealla kädellä samoin.

antaessaan anteeksi saa itse anteeksi, Halaa lujasti takaapäin.
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.  

      Siirrä lopuksi kämmenet yläselälle, kuten  

      alussa.
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Muita vinkkejä
 
 
Kertokaa kuvin
 
Kuvittakaa rukous tai virsi piirroksesi tai etsikää valokuvia 
tai sopivia kuvia internetistä. Valmistakaa kuvista diaesitys 
jumalanpalveluksen yhteyteen. Kuvitettaviksi sopivat muun 
muassa:
 
-  Fransiskus Assisilaisen rukous
-  Herran siunaus
-  Isä meidän -rukous
-  Jokin virsi tai laulu, esimerkiksi lisävihkon virret 
 916 Maailman kaikki rukoukset poimit
 979 Tulkoon tie sinua vastaan

Esirukous 

Rauhan nauha
Tarvitaan: 
- pyöreää nahka- tai vahanauhaa
- isoja, erivärisiä ja muotoisia suurireikäisiä puuhelmiä
- laakeita astioita helmille
 
Toteuttakaa esirukous yhteistä helminauhaa tehden. 
Esirukousosion aikana soi musiikki ja jokainen voi halutessaan 
käydä pujottamassa suuren puuhelmen nauhaan. Nauhaan 
voidaan pujottaa helmiä molemmista päistä tai helminauhoja voi 
olla useampia, jotka sitten sidotaan lopuksi yhteen.
Helmet voidaan asetella värien mukaan eri astioihin ja nimetä 
värit symboloimaan erilaisia asioita. Helmiastioiden yhteydessä 
voi vaikkapa olla pätkiä Fransiskus Assisilaisen rukouksesta, 
jolloin eri kohtia rukousta symboloi eri väriset helmet.
 
TAI
 
Rakentakaa etukäteen lasten, nuorten ja perheiden kanssa 
rauhan rukousalttareita joko poimien aiheet Fransiskus 
Assisilaisen rukouksesta tai miettien yhdessä, millaiset asiat 
tarvitsisivat tänä päivänä rauhaa ja rukousta rauhan puolesta.
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Esirukouksissa eläinten huomioon ottaminen: 
- Miten se voisi toteutua? 
- Kuvia, piirroksia, eläinten jälkiä, polkuja?

Esirukouslauluja

931 Joskus sisimpäämme kasvaa
Huom! Muista lintu -tukiviittoma: siivet tehdään kämmenet 
ulospäin; peukalot kiinni toisissaan. (Kämmenet sisäänpäin on 
perhonen-tukiviittoma!)

955 Rauhaa, ystäväni: Lisävihkossa on valmiit tukiviittomat!

Lintu pieni, lintuseni/Laulutuuli
 
 
Saarna

Näitä vinkkejä voi luontevasti liittää Luomakunnan sunnuntain 
tekstien, kuten luomiskertomuksen käsittelyyn. Tekstit löydät 
täältä  http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0094 

Rukouksesta voi rakentaa saarnan näyttelemällä pantomiimilla 
tai pienillä lasten ja nuorten tekemillä näytelmän pätkillä. Apuna 
valmistelussa voi käyttää yhteisen ihmettelyn kysymyksiä.
 
Saarna voi koostua myös pelkästään kuvista, jotka vaihtuvat 
diaesityksenä taustalla ja yhdessä ääneen luetusta rukouksesta, 
kuten harjoituksessa ”Soljuvat sanat”.

Liikkuvaa seurakuntaa saarnan alkuun: 
Fransiskus Assisilaiselle eläimet olivat siis tärkeitä. Saarnan 
alkuun (tai johonkin kohtaan) voi tehdä erilaisten eläinten 
kulkemista: Miten kävelee kissa/koira/apina/mato/västäräkki/
kotka/kirahvi… Osallistujilta voi itseltään kysyä erilaisia eläimiä. 
Voi liikkua omalla paikallaan tai liikuskella vaikka jonossa ympäri 
tilaa/kirkkoa. Voi myös miettiä, miltä näyttävät (ja kuulostavat) 
vihainen koira tai kissa tms. ja toisaalta miten ne “hierovat 
rauhaa”.
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Lauluja

Pikkulintu riemuissaan / Lasten virsi
- Tästä voi laulaa esimerkiksi kolme ensimmäistä säkeistöä.
- Helppo liikunta: kävellään piirissä neljä askelta eteenpäin, 
käännyttään piirin keskustaa kohti ja kuljetaan neljä askelta 
keskelle - samalla kädet nousevat - , pysähdytään keskellä ja 
heilutetaan käsiä neljä kertaa oikealta vasemmalle, palataan 
takaisin piirin kehälle neljällä askeleella.
- Rytmisoittimia mukaan: Ensimmäiseen säkeistöön triangeli 
joka tahdin ykkösellä. Toiseen säkeistöön marakassit mukaan 
kaksi kertaa tahdissa. Kolmanteen säkeistöön rumpu mukaan; 
esimerkiksi rytmillä taa-titi (man-sikka -rytmi) tai toistaen 
rummulla ensimmäisen tahdin kuviota (pik kulintu).

Harmaa halilaulu / Lasten virsi
- Rytmisoittimilla: ensimmäiseen säkeistöön marakassit/guirot, 
toiseen säkeistöön lautaset tai kapulat, kolmanteen säkeistöön 
rummut.
Laulu rakentuu kolmesta osasta: ensin on neljä tahtia rytmistä 
kahdeksaosaa, sitten seuraavat neljä tahtia neljäsosille 
rauhoittuen ja loppuun taas iskutus on tiheämpää. Tätä 
kannattaa huomioida soittotavoissa.
- Musiikillisena leikkinä: Ensimmäisessä säkeistössä otetaan 
ensin rapsutusääni (rapistellaan tuolin karmia, lattiaa). 
Välisosassa äänessä tauko (kurkistellaan ja katsellaan) ja 
loppuosassa jälleen rapsutusääni. Toisessa säkeistössä 
läiskytellään käsiä ja kolmannessa tömistellään jalkoja.
- Lasten virsi -cd:llä on tästä kiva sovitus!

Ihme ja kumma / Laulutuuli
- Aina ajatuksia herättävä ja tunteikas pikkuinen Marjatta 
Pokelan ja Pirkko Koskimiehen laulu. Sopii myös hyvin 
luomiskertomuksen täydentämiseen.

Miten kirjava kesä / Laulutuuli
- Kesälaulu, jossa rytmisesti notkahtelee kesät ja linnun pesät!

Teksti: Satu Reinikainen
Musiikillisia ideoita: Mari Torri-Tuominen
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Muuta kirjallisuutta

Panu Pihkalan kirjanen Eläimet ja kristinusko. Se löytyy sakastista 
ilmaiseksi ladattavana. Kirjanen syntyi Vihreät riparit -hankkeen 
yhteydessä.

 

  Nuori kirkko ry    Itälahdenkatu 27 A, 3. krs    00210 Helsinki
  (09) 6877 4510     www.nuorikirkko.fi     info@nuorikirkko.fi

 


