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Lukijalle

Mikkelinpäivä on enkeleille ja lapsille omistettu pyhä. 
Enkeleihin liittyy mielikuva turvasta. Ajattelemme, 
että Jumala lähettää enkelinsä suojelemaan ihmisiä, 
erityisesti lapsia. Enkeleiden ja lasten pyhää seuraa 
iltarukous viikko, jolloin nostetaan esiin iltarukouksen 
merkitystä.

Tämän materiaalipaketin pyhäkoulu- ja lauluvinkit 
toimivat myös hyvin osana iltarukousviikkoa. Mate-
riaalipaketti on suunnattu erityisesti seurakuntien 
varhais kasvatukseen ja mikkelinpäivän perhemessun 
toteuttamiseen 3.10.2021. Paketti sisältää mikkelinpäi-
vän messun valmistelu- ja toteutusideoita, neljä pyhä-
kouluvinkkiä, vinkit ja linkit Lastenkirkon mikkelinpäivä-
teemaisiin puuhiin ja nuotteja ihaniin uusiin iltalauluihin 
soitto- ja toteutusideoineen mikkelinpäivää ja iltarukous-
viikkoa ajatellen.

Seurakunnissa kerättävä kolehti seurakuntien varhais-
kasvatuksen kehittämiseksi ja tukemiseksi on sekin 
oikeastaan osa enkeleiden työtä. Mikkelinpäivänä voi 
esimerkiksi kerätä kolehtia kummiuden ja kristillisen 
kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n 
kautta. 

Kolehtipuhe löytyy messun toteutuksesta ja tilitysohjeet 
materiaalin lopusta.
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Lastenkirkon puuhat mikkelinpäivään

Uusi päivitys Päkän päivä -sovelluksessa

Päkän päivä on 3–5-vuotiaille suunnattu mobiilipeli, jonka 
on tehnyt Lastenkirkko. Sovelluksessa saa leikkiä Päkän 
ja Pulmun kanssa kodin huoneissa, nimetä asioita, tutkia 
ja hassutella. Huoneista löytyy tilanteisiin sopivia rukou-
sia. 

Pikkupeleissä voi pukea Päkän, treenata esimerkiksi 
muistamista ja etsiä tavaroille sopivat varjot. Mikkelin-
päivään mennessä Päkän päivään ladataan uudet 
Anna-Mari Kaskisen tekemät rukoukset Päkän kodin 
jokaiseen huoneeseen. 

Pelin voi ladata maksutta mobiililaitteelle sekä Google 
Play- että App Store -sovelluskaupoista. 

Lue lisää ja lataa Päkän päivä
https://lastenkirkko.fi/pakan-paiva/ 

Päkän posti ja Tutkimuspartio seikkailee -
puuhasivut 

Päkän posti ja Tutkimuspartio seikkailee ovat Lastenkir-
kon tulostettavia puuhamateriaaleja seurakuntien vapaa-
seen käyttöön. Niissä ihmetellään vuoden aikana tapah-
tuvia juttuja niin iltasatujen, väritystehtävien ja pienten 
puuhatehtävien avulla. Posteja voi käyttää esimerkiksi 
kerhoissa ja tapahtumissa sekä vaikka kirjepyhäkouluina, 
jolloin niihin voi myös liittää terveisiä kotiin. Päkän postit 
on suunnattu 3-5-vuotiaille ja Tutkimuspartio seikkailee 
-materiaalit 6-8-vuotiaille. Mikkelinpäivän posteissa  seik-
kailevat tietenkin enkelit. 

Lataa mikkelinpäivän postit Lastenkirkon 
verkkosivujen materiaalipankista:
https://lastenkirkko.fi/materiaalit/pakan-posti-mikkelinpaiva/
https://lastenkirkko.fi/materiaalit/tutkimuspartio-seikkailee-mikkelinpaiva/

https://lastenkirkko.fi/pakan-paiva/  
https://lastenkirkko.fi/materiaalit/pakan-posti-mikkelinpaiva/
https://lastenkirkko.fi/materiaalit/tutkimuspartio-seikkailee-mikkelinpaiva/


4

Mikkelinpäivän pyhäkouluvinkki: 
Mikkelinpäivä ja Jaakobin uni

Suunnitelman laatinut: 
Johanna Mantere

Tekstit: 
1.Moos.28: 12-15, Matt.18:1-6, 10. Lapsen raamattu s. 27

Kartalla: 
Beerseba, Beetel ja Harran

Tavoite: 
Pohtia Raamatun opetusta enkeleistä ja heidän merkityk-
sestään elämässämme ja harjoitella luottamusta.

Mikkelinpäivänä keskiössä ovat enkelit ja lapset. 
Tämän juhlapyhän viettäminen on alkanut jo 400-luvulla 
Mikkelinpäivän nimi tulee arkkienkeli Mikaelista, jota 
pidetään taivaallisten sotajoukkojen johtajana. Myöhem-
min Mikkelinpäivää on alettu viettää kaikkien enkelien 
päivänä, jona pohditaan enkelien merkitystä Jumalan 
sanansaattajina ja varjelijoina. 

Päivän tekstissä Jumala ilmoittaa ihmeellisen unen kaut-
ta Jaakobille, miten erityinen tehtävä Jaakobin suvulla 
tulisi olemaan Jumalan suunnitelmissa. Mekin saamme 
uskoa enkelien varjelevan ja ohjaavan meitä. Päivän 
evankeliumissa Jeesus puhuu lapsista, joiden enkelit saa-
vat katsoa Jumalan kasvoja. Näin hän haastaa aikuisia 
ihmisiä huolehtimaan lapsista.

Sydämiä taivaasta

Tarvikkeet: 
paperia/kartonkia, saksia, lankaa/narua, porrasjakkara, 
klemmareita/klipsejä, Vanhan testamentin kartta.

Esivalmistelut: 
Leikataan paperista/kartongista sydämiä, jotka ripuste-
taan roikkumaan katosta klipsillä tai klemmarilla, josta se 
on helppo nykäistä irti.

Toiminta:
Katsokaa kartasta, missä on Beetel. Se on paikka, johon 
Jaakob pysähtyi nukkumaan lähdettyään Beersebasta, 
kohti Harrania niin kuin hänen vanhempansa olivat käs-
keneet. Siellä hän näki ihmeellisen unen. Kuvitelkaa, miltä 
uni on mahtanut näyttää: miten korkeat portaiden täytyy 
olla, että ne ulottuvat taivaaseen asti? Onko kukaan meis-
tä kiivennyt niin korkeita portaita? Mihin asti tavallisilla 
portailla yleensä pääsee? 

Kerro, että enkelit ovat Jumalan viestinviejiä. Jumala 
käyttää monenlaisia keinoja kertoakseen ihmisille, että 
rakastaa heitä. Jumala halusi rohkaista Jaakobia ja niin 
hän tahtoo rohkaista kaikkia monin eri tavoin. 

Löytyisikö huoneesta nyt jotakin sellaista, mikä voisi 
ilahduttaa ja rohkaista teitä? Etsikää eri puolilta ja huo-
matkaa, että katossa roikkuu erivärisiä paperisydämiä! 
Jokainen saa nyt olla vuorollaan enkeli ja hakea katosta 
sydämen vierustoverilleen. Enkeli saa nousta ohjaajan 
avustuksella jakkaralle, jotta yltää sydämiin. Jatkakaa 
niin kauan kunnes kaikilla on sydän.
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Arkienkeleitä

Tarvikkeet: 
kartonkisydämiä, puuvärejä, tarroja ja muita koristeita.

Jutellaan: 
Joskus Jumala voi käyttää myös meitä ihmisiä enkelin 
tavoin, rohkaisemaan ja auttamaan toisiamme. Voimme 
olla toisillemme “arkienkeleitä”, kun teemme toisillemme 
jotain ilahduttavaa.

Harjoitellaan arkienkeleinä olemista koristelemalla edelli-
sessä työskentelyssä katosta löytyneet
sydämet. 

Piirretään ja/tai kirjoitetaan/koristellaan sydämeen 
rohkaisevia ja ilahduttavia kuvia ja ajatuksia ja annetaan 
vierustoverille.

Höyhentaulu

Tarvikkeet:
kontaktimuovia, maalarinteippiä, valkoisia höyheniä, 
kiiltokuvia/pieniä helmiä/silkkipaperia/leikekuvia/muita 
kevyitä askartelumateriaaleja, Vauvamuskari-CD-levy ja 
CD-soitin.

Toiminta:
Ohjaaja teippaa etukäteen seinälle, esimerkiksi alttarin 
läheisyyteen, reilun kokoisen palan kontaktimuovia niin, 
että tarrapinta on ulospäin. Jokainen lapsi saa käteensä 
höyhenen. Menkää piiriin ja tanssikaa ja laulakaa Vauva
muskari-levyn säestyksellä laulu Körötteli kirkolle niin, että 
jokaisen lapsen nimi saa oman säkeistön.

Säkeistön aikana “körötellään” aina jompaan kumpaan 
suuntaan. Oman säkeistönsä jälkeen lapsi saa käydä vie-
mässä oman höyhenensä tauluun yhdessä tai ohjaajan/
kaverin avustuksella.

Ihastelkaa yhdessä tehtyä höyhentaulua. Tarvitsisiko se 
vielä lisää höyheniä tai jotain muuta?

Höyhenet ovat aika samanlaisia. Mutta ovatko enkelit 
aina samanlaisia keskenään? Miettikää, millaisia jokaisen 
omat suojelusenkelit voisivat olla. 

Jokainen saa vielä etsiä tarvikkeista ja kiinnittää tau-
luun vielä jotakin, joka kertoo omasta suojelusenkelistä. 
Suojelusenkelin kanssa on hyvä myös lausua iltarukous. 
Ne, jotka muistavat oman iltarukouksensa voivat lausua 
sen. Kaikki voivat valita saatavilla olevista iltarukouskor-
teista yhden mukaansa kotiin tai voidaan yhdessä tutkia 
kolmen rukouksen kelloa.

Pienimmät voivat körötellä yhdessä oman aikuisen kans-
sa ja viedä höyhenen yhdessä tauluun. 
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Enkelin kosketus

Toiminta:
Jaetaan ryhmä puoliksi: puolet lapsista on enkeleitä, puo-
let ihmisiä. Ollaan ulkona tai kirkkosalissa/muussa isos-
sa tilassa. Asetutaan rinkiin selin ympyrän keskustaan 
päin. Lähdetään liikkumaan tilassa hitaasti eteenpäin. 
Liikkua saa vain suoraan katseensa suuntaan. Enkelien 
tehtävänä on ohjata ihmisten kulkua sanattomasti, kos-
kettaen kevyesti selkää tai olkapäätä. Kun joku näyttää 
lähestyvän estettä, enkeli kiiruhtaa kääntämään reitin 
oikeaan suuntaan. Hetken päästä vaihdetaan rooleja.

Jutellaan: 
Millaista oli olla enkelinä/ihmisenä? Oliko vaikeampaa 
olla ohjaamassa vai ohjattavana? Huomaammeko itse 
arjessamme, kun enkeli johdattaa meitä?

Pienimpien kanssa voidaan kulkea jonossa seuraa johta-
jaa -tapaan, niin, että enkeli on aina ensimmäisenä ja seu-
raavien tehtävä on seurata tarkasti edellisen reittiä. Enkeli 
siirtyy sitten viimeiseksi ja seuraava enkeliksi. Jatketaan, 
kunnes kaikki ovat saaneet olla enkeleitä.
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Iltalauluja

Mikkelinpäivästä alkaa iltarukousviikko. Moni muistaa 
aikuisenakin lapsena oppimansa iltarukouksen tai virren, 
jonka on kuullut iltaisin ehkä jo odotusajasta saakka.

Illasta toiseen lapsiperheissä toistuvat samat, turvalliset 
iltarutiinit. Iltapala, hampaidenpesu, iltakirja tai -satu, silit-
tely ja hieronta, iltalaulu ja usein myös iltarukous. 

Luodaan tuleville sukupolville muistoja seuraavilla ilta-
rukouslauluilla! Laulujen nuotit löydät seuraavilta sivuilta.

Laulelen sinua unehen

Essi Nyyssösen uusi ”Laulelen sinua unehen” on vanhem-
man lapselleen laulama valoisa iltarukous, jonka aikana 
voi keinutella ja silitellä lasta rauhoittavasti tai piirtää 
laulun selkään. Isompi lapsi voi laulaa kertosäkeessä 
mukana. Laulu menee duurissa toisin kuin moni iltalaulu 
ja on senkin takia tervetullut lisä vanhojen, rakkaiden ilta-
laulujen rinnalle. Parhaimmillaan laulu on vauvaryhmissä 
tai kotona laulettuna. Sen yhteyteen sopii hyvin Piirrän 
sinuun tarinan -kirjan (Lasten keskus 2020) sivulta 143 
löytyvä Iltahieronta.

Kiinalainen tuutulaulu

Pentatonisella eli viisisävelisellä asteikolla kulkeva 
“Kiinalainen tuutulaulu” on musiikkiluokan opettajan Lea 
Ridanpään tekemä. Pienen laulun melodia perustuu kiina-
laiseen kansanmelodiaan.

Pentatoninen molliasteikko, jota mm. Kiinan ja Japanin 
suunnalla käytetään musiikissa paljon, riittää luomaan 
lintulauluun “itämaisen vivahteen”. Tuutulaulua voi 
säestää palasoittimilla D- ja G-äänillä. Malletit voi ottaa 
lauluun ilman palasoittimiakin ja rytmitellä lattiaan tai 
penkkeihin. 

Jos vaihtaa laulun tekstissä lintusen tilalle perhosen, 
malletitkin muuttuvat perhosen tuntosarviksi ja leikki voi 
alkaa!

Lasten kanssa on hauska keksiä yhdessä, millaisen 
äänimaailman lauluun voisi soittimilla luoda. Testatkaa 
esimerkiksi sormisymbaaleja, kehärumpua, gongia ja 
ehkäpä ohjaaja tai joku lapsista soittaa bambuhuiluakin.

Tuutulaulussa jokainen säe kertautuu, joten laulu toimii 
suoraan kaikulauluna.

Kiinalaisen tuutulaulun voi laulaa seuraavasti 
silitellen vauvan tai leikki-ikäisen kanssa:

Nuku pieni lintunen.
silitetään hiuksia

Pane silmät kiinni.
silitetään ohimoilta

Pieni siipi pehmoinen,
silitetään olkapäästä sormiin

Laita pääsi alle.
silitetään hiuksia

Siunaa Jeesus lintusta.
silitetään hartioista varpaisiin

Uuteen aamuun kanna.
sylissä: halataan/ nostetaan lasta, 

tai lattialla: keinutellaan lasta kyljistä tukien

Lisää soitto- ja toteutusideoita lauluihin löydät Pieni on 
Suurin -lehdestä 3/2021.
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säv. ja san. Essi Nyyssönen

Laulelen sinua unehen

22

18

13

9
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säv. ja san. Lea Ridanpää

2. Pieni siipi pehmoinen, 
pieni siipi pehmoinen.
Laita pääsi alle,
laita pääsi alle.

3. Siunaa, Jeesus, lintusta,
siunaa, Jeesus, lintusta.
Uuteen aamuun kanna,
uuteen aamuun kanna.

Kiinalainen tuutulaulu
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Perhemessu

Messuvinkit ovat valmistelleet pastori Minna Tuominen 
Porvoon suomalaisesta seurakunnasta sekä Riikka Jäntti 
ja Anita Ahtiainen Lasten ja nuorten keskuksesta.

Messun valmistelu

Messua valmistellessamme olemme olleet toiveikkaita, 
että kesän aikana voisimme jättää poikkeusajan rajoituk-
set taakse ja aloittaa elokuussa mikkelinpäivän valmistl-
lun yhdessä eri ryhmien kanssa.

Toivoisimme, että erityisesti perheitä kutsuttaisiin 
suunnitteluun mukaan. Miettikää siis, voisiko messussa 
mukana olla esim. perhebändi tai perhedraamaryhmä. 
Muistattehan, että mikkelinpäivän messuun valittuja lau-
luja kannattaa laulaa jo heti kauden alusta muskareissa, 
kerhoissa ja pyhäkouluissa

Erityisvalmistelut

Tämä messutoteutus vaatii seuraavia erityisvalmisteluja:

1. Sillan rakentaminen. Siltaa pitkin kuljetaan kirkkosa-
liin ja sieltä pois. Silta voi olla puinen tai se voi este-
ratatyyppisesti koostua patjoista tai muista esteistä.

2. Sovitaan, ketkä toimivat sillan yli saattavina enkeleinä 
ja hankitaan heille asut.

3. Tilateos “Portaat taivaaseen” voidaan valmistella 
vaikkapa kerholaisten kanssa etukäteen. Teoksen 
voi tehdä niin, että se riippuu saarnatuolista maahan. 
Teokseen tarvitaan sininen iso kangas ja sen päälle 
kerholaisten pahvista tekemiä tikapuita ja enkeleitä. 
Valmistelu kannattaa aloittaa kolme viikkoa ennen 
messua.

4. Saarnaan tarvitaan juontaja, joka voi olla liturgina toi-
miva pappi tai joku muu; nykyajan ihminen “Hannu” 
sekä Raamatun Jaakob. Jaakobin asuun varataan 
kaapu ja sauva. “Hannun” paikalla voi olla esimerkik-
si “Hanna” tai mikä tahansa haluttu nimi. Oleellista 
on,että nykyajan ihmisen roolissa oleva voi tässä 
kohtaa luontevasti kertoa käsikirjoitusta vastaavan 
tarinan.

5. Esirukoukset kerätään etukäteen kerhoista / muusta 
varhaiskasvatus- ja perhetoiminnasta. Esirukoilijoiksi 
pyydetään neljä eri ikäisiä ihmistä, jotka kaikki pu-
keutuvat enkeleiksi. Rukoukset ryhmitellään teemoi-
hin: minä, sinä, me ja maailma. 1. enkelin rukoukset 
sanoitetaan minä-muotoon, 2. enkelin rukoukset 
sanoitetaan sinä-muotoon, 3. enkelin rukoukset 
sanoitetaan me-muotoon ja 4. enkelin rukouksissa 
puhutaan yleisesti maailman asioista. Esirukouksen 
toteutusta varten laitetaan saataville myös erivärisiä 
rukoushöyheniä niin, että kullakin enkelillä on oma 
värinsä, esim. MINÄ (punainen); SINÄ (sininen); ME 
(keltainen); KAIKKI (vihreä).

6. Kolehdin keräämiseen mukaan otetaan kolehdin-
kerääjäenkelit.

Otathan messun tekijät mukaan suunnitteluun 
viimeistään elokuussa.

• Avustavat lapset
• Avustavat aikuiset
• Pyhäkoulunohjaajat
• Lastenohjaajat
• Suntio(t)

• Viestintävastaava
• Kanttori
• Liturgi ja mahdolli-

set muut papit
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Toteutus

Johdanto

Kirkkoon tullessa iso enkeli (vanhempi lapsi / aikuinen) 
kuljettaa halukkaat sillan yli. Sillan voi halutessaan myös 
kiertää. Kulkueeseen liittyvät kaikki, jotka ovat olleet mes-
sua valmistelemassa.

Kulkuelauluehdotukset
 ♪ Suojaksi saat enkelin, LV 47:1
 ♪ Sinä suojaat meitä edestä ja takkaa,  

Vauvamuskari s. 43 ja Laulutuuli 17

Johdantosanat ja rippi

P tai J: Tervetuloa Mikkkelinpäivän perhemessuun. Moni 
teistä kulki tänne kirkkoon sillan yli. Huomasit varmaan, 
että sillalla kanssasi kulki enkeli. Tai siis NN, joka oli 
pukeutunut tänään enkeliksi.

Raamatussa mainitaan erilaisia enkeleitä. Enkelit ovat 
Jumalan palveluskuntaa. He suojelevat, johdattavat ja 
taistelevat hyvän puolesta. Yleensä me emme heitä näe. 
Mutta jotkut ovat kokeneet enkelin läsnäolon vaikkapa 
jossakin vaikeassa tilanteessa.

Me ihmiset ollaan erilaisia kuin enkelit, mutta meitäkin 
kutsutaan olemaan toisillemme hyviä, arkienkeleitä. Me 
voitaisiin auttaa toisiamme niin monilla eri tavoilla. Mutta 
muistetaanko me aina auttaa?

Aika usein me tehdään virheitäkin ja joskus saattaa pääs-
tä suusta sammakko, sellainen paha sana, josta kaveri 
loukkaantuu. Silloin on tärkeää pyytää siltä kaverilta an-
teeksi. Ja Jumalalta myös meidän pitää pyytää anteeksi, 
koska Jumala on luonut meidät kaikki. Hän on meidän 
Taivaan Isä ja isille tulee aina paha mieli, jos niiden lapsia 
kiusataan tai kohdellaan huonosti.

KÄYTETYT LYHENTEET

LV = Lasten virsi, 2012
P = pappi
J = juontaja

Nyt me lauletaan yhdessä synnintunnustuslaulu niin, että 
NN laulaa säkeistöt ja me kaikki yhdessä
laulamme kertosäkeet.

 ♪ Anna anteeksi, LV 62 ja Laulutuuli 93

Synninpäästö

P: Jumala sanoo: Ristinmerkkinä otsaasi ja rintaasi 
piirsin kasteessa merkin. Sinä olet minun. En koskaan 
hylkää sinua.¹

Päästössanojen loppuosan “Sinä olet minun, en koskaan 
hylkää sinua” voi myös laulaa tai toistaa
laulettuna Lapsi syntyy -laulun kertosäkeen sanoin.

 ♪ Lapsi syntyy, Kirkkomuskari 2, s. 30

Kiitosvirsiehdotukset

 ♪ Ylistäkäämme Luojaamme, LV 69
 ♪ lo sydämen täyttää, Kirkkomuskari 3 s. 134

¹ Raittila, K. 2000. Martin Lönnebon rukoushelmet, 
Helsinki: Lasten Keskus
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Sana

Päivän rukouksen voi ottaa käsikirjasta.

Päivän teksti

Moos 28: 10-17. 

Lukijana mielellään Jaakobia saarnassa esittävä seu-
rakuntalainen. Näin Jaakob tehdään tutuksi jo luennan 
yhteydessä.

Vaihtoehtoisesti tekstin voi toteuttaa lapsikuoron kanssa 
esittäen Mari Torri-Tuomisen  laulun Jaakob lähti.  
Se löytyy mm. 2016 julkaistusta Mikkelinpäivän verkko-
materiaalista (s. 16). ¹

¹ https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/wp-content/uploads/2020/06/mikkelinpaiva_2016.pdf

https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/wp-content/uploads/2020/06/mikkelinpaiva_2016.pdf
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Saarna

JUONTAJA: Tervetuloa Enkelikokemukset -ohjelman pariin. Tänään meillä on vieraana kaksi eri aikakauden 
ihmistä, joilla molemmilla on enkelikokemus. Ensimmäiseksi kutsumme paikalle Hannun. Annetaan Han-
nulle aplodit. Ole hyvä, istu alas tähän puhujavierastuoliin.

HANNU: Kiitos.

JUONTAJA: Oletkos ennen ollut tällaisessa ohjelmassa mukana?

HANNU: No en kyllä ole koskaan ennen ollut missään ohjelmassa,

JUONTAJA: Miltä nyt tuntuu?

HANNU: Jännittää kovasti.

JUONTAJA: Se taitaa olla kyllä luonnollista, kun tulee tällaiseen julkiseen tilaisuuteen, mutta kuule: ei tartte 
jännittää yhtään. Me kaikki ollaan sinun puolella. Mutta sinulle on tapahtunut jotain, mistä voisit kertoa 
meille muille rohkaisuksi.

HANNU: Joo, no tuota tästä on kyllä jo 40 vuotta aikaa ja olin ala-asteella ja aika villikin taisin olla ja kova 
kiipeilemään ja juoksemaan. Äiti on sanonut, että vanhemmiten olen onneksi koko ajan rauhoittunut. Niin 
tuota se oli koulussa liikunta tunnilla, kun minä aika nopeasti kiipesin puolapuita pitkin sinne ihan korkealle 
ja sitten olin jo aika hikinen, niin ote lipesi ja tipahdin alas. Se oli kuitenkin useampi metri. No sitten seu-
raavan kerran kun avasin silmäni, niin koko luokka oli siinä minun ympärilläni ja opettaja myös. Hän oli 
sellainen vanhan koulukunnan ankara opettaja Martta Möttönen. En oikein saanut selvää, oliko hän enem-
män vihainen vai huolissaan, mutta sellainen hän oli kyllä aika usein. Siinä hän katsoi minua ja voivotteli ja 
huusi yhdelle sellaiselle kiltille tukioppilaalle: hae terveydenhoitaja. Terveyden hoitajakin sitten tuli paikalle 
ja kaikki minua tutkivat. Eikä pienintäkään mustelmaa tai naarmua löytynyt. Ja siltä minusta tuntuikin, että 
samantien kun olin alkanut tippumaan, niin tuota minä olin ihan kuin hidastetussa elo kuvassa, niin hitaasti 
tipahdinmaahan ihan kuin olisin ollut enkelin sylissä. Maasta löysinkin sitten sellaisen valkoisen höyhenen.

JUONTAJA: Kerroitko terveydenhoitajalle tai opettajalle tai jollekin, että kohtasit enkelin?

HANNU: No en tietenkään. Hehän olisivat nauraneet. En minä ole tästä kenellekään kertonut. Tämä koko 
juttu muistui mieleeni, kun Facebookissa huomasin ilmoituksen, että etsitte tähän ohjelmaan sellaisia, joilla 
on jokin enkelikokemus. Vaimokin mahtaa ihmetellä, että mitä minä täällä teen. Terveisiä vaan vaimolle!
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JUONTAJA: Kiitos Hannu, että kerroit tämän kokemuksen. Mitäs tämän jälkeen tapahtui? Kiipeilitkö entistä 
rohkeampana puolapuita pitkin?

HANNU: No, en minä kyllä. Jotenkin viisastuin tämän kokemuksen jälkeen ja olin tarkempi ja rauhallisempi. 
Hävetti niin paljon se tippuminen ja se, kun koko luokka oli kerääntyneenä minun ympärille. Ja kyllä minä 
sitten ajattelin myös, että jospa se suojelusenkelikiintiö oli minun osaltani käytetty.

JUONTAJA: Mitä tarkoitat tuolla kiintiöasialla?

HANNU: Niin, että kun minut oli jo kerran pelastettu ties miltä halvaantumiselta, niin en minä rupea suojelu-
senkeliä lisää koettelemaan. Aina välillä olen kyllä muistanut ylöspäin heittää kiitoksen, että kiitos vaan, että 
saan vieläkin elää.

JUONTAJA: Juuri näin. Ei kannata alkaa enkeleitä testaamaan. Mutta kuules Hannu, muistatkos lukeneesi 
joskus Vanhan testamentin Jaakobista?

HANNU: Kyllä minä olen Raamattuni lukenut koulussa ja rippikoulussa. Olikos se se Jaakob, joka tekeytyi 
isoveljekseen Eesauksi ja laittoi karvaiset kädet itselleen, niin että sokeutunut isä luuli, että Jaakob oli Ees-
au ja siunasi hänet väärin perustein esikoiseksi.

JUONTAJA: Sama Jaakob. Kyllä. Arvaapa mitä, me olemme onnistuneet saamaan tänne ohjelmaan tuon 
Jaakobin. Tervetuloa tuhansien vuosien takaa Eesaun veli Jaakob.

[Jaakob astelee estradille]

JUONTAJA: Annetaan Jaakobille aplodit. Ole hyvä Jaakob ja istu tälle toiselle tuolille Hannun viereen.

JAAKOB: Kiitos.

JUONTAJA: On suuri kunnia saada kokea tämä ainutlaatuinen tilaisuus ja saada Jaakob vieraaksi tuhan-
sien vuosien takaa. Osa meistä on jotakin sinusta lukenut ja kuullut, mutta tuskin kukaan meistä täällä 
olevista on koskaan sinua nähnyt.

JAAKOB: Kiitos kutsusta. Minähän olen toisesta ajasta, joten ettehän te ole voineetkaan minua nähdä.

JUONTAJA: Aivan, juuri näin. Mutta olkaa toki hyvät ja kertokaa Jaakob teidän enkelikokemuksestanne. 
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JAAKOB: Pelkkä Jaakob vaan, ei minua tarvitse teititellä. Niin tuota, jos minä sitten yritän muistella mitä 
siinä tapahtui. Olin todella vaikeassa tilanteessa ja nukahdin, ja unessa näin, kun Jumalan enkelit kulkivat 
tikapuita pitkin taivaaseen. Jotkus kulki ylös ja jotkut alas. Sitten kuulin äänen, joka sanoi: “Minä olen Herra, 
isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi 
kaikille maailman kansoille. Minä en sinua hylkää, vaan täytän sen, minä nyt olen sinulle luvannut” Sitten 
minä heräsin ja tiesin, että minulla ei ole mitään hätää, että Jumala siunaa minua ja minun perhettä ja että, 
tämä paikka jossa silloin nukuin, oli pyhä. Kyllähän minua ihan hirveästi jännitti. Olin menossa kohtaamaan 
veljeäni Eesauta, jolta olin riistänyt esikoisoikeuden. Siksi se tuntui niin ihmeelliseltä, että ensin näin niitä 
enkeleitä ja sitten Jumala vielä sanoi, että siunaa minua. Tällaista väärintekijää.

HANNU: Kerroitko sinä tästä unesta kaikille?

JAAKOB: En kenellekään.

HANNU: Ihan sama kuin minullakin.

JAAKOB: Joo, minä olin muutenkin muuttunut vähän hiljaiseksi. Oli turvallisempaa olla puhumatta omista 
asioista. Mutta nyt kyllä ymmärrän, että just näistä pitää kyllä puhua. Ja hyvä, kun teillä nykyajassa on tällai-
sia ohjelmia. Ilman sitä unta en olisi ehkä uskaltanut kohdata veljeäni. Puhu sinäkin vaan, nykyajan ihminen 
Hannu. Ajattele! Sinä olet hengissä, eikä tullut edes mustelmaa. Minun kokemukseni jäi Raamattuun, koska 
myöhemmin kerroin siitä vaimolleni ja siitähän se sitten levisi. Mutta sinun tarinaa ei kukaan tiedä, ellet itse 
siitä puhu. Koska nämä, mitä meille on tapahtunut, on rohkaisuksi kaikelle kansalle.

[Jos saarnaaja on sama kuin ohjelman juontaja, voidaan luontevasti jatkaa loppulauseet ns. studiosta.]

PAPPI: Täällä olemme kuulleet kahden eri aikakauden ihmisen tarinat. Vaikeassa tilanteessa enkeli vahvisti 
ja suojeli heitä. Mieti hetki, mistä sinä olet saanut voimia? Onko joskus ollut sellainen olo kuin enkeli olisi ol-
lut paikalla tai oletko itse ollut toiselle niin kuin enkeli? Suojellut, varoittanut tai ohjannut oikeaan suuntaan 
vaikka sanoen, ettei kannata syödä liikaa karkkia kun voi tulla tosi huono olo? Kerro vieruskaverille, mistä 
olet saanut voimia, kun on ollut huono päivä.

 ♪ Turvallinen enkeli, Kirkkomuskari 2, s. 66.
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Uskontunnustus sanoin ja liikkein

MINÄ USKON
vasen käsi sydämen päälle
JUMALAAN
oikea käsi ja katse kohti taivasta
ISÄÄN, KAIKKIVALTIAASEEN
molemmat kädet ja katse kohti taivasta
TAIVAAN JA MAAN LUOJAAN
tehdään käsillä laaja ympyrä ylhäältä alkaen
JA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN
ristinmerkki (peukalo, etu- ja keskisormi yhdessä)
JUMALAN AINOAAN POIKAAN
MEIDÄN HERRAAMME 
JOKA SIKISI PYHÄSTÄ HENGESTÄ
kädet yhteen, katse ylös
SYNTYI NEITSYT MARIASTA
katse alas
KÄRSI PONTIUS PILATUKSEN AIKANA
kädet sivuille alas
RISTIINNAULITTIIN, KUOLI
kosketaan vuorokäsin molempiin ...
ja HAUDATTIIN
kämmeniin (kuin Jeesuksen haavoihin)
ASTUI ALAS TUONELAAN
näytetään molemmilla käsillä alas
NOUSI KOLMANTENA PÄIVÄNÄ
kohotetaan kädet...
KUOLLEISTA ASTUI YLÖS TAIVAISIIN,
hitaasti ylös...
ISTUU JUMALAN, ISÄN KAIKKIVALTIAAN
katseella seuraten...
JA ON SIELTÄ TULEVA TUOMITSEMAAN
molemmat kädet siunausasentoon
ELÄVIÄ JA KUOLLEITA JA PYHÄÄN HENKEEN
katse ylös
PYHÄN YHTEISEN SEURAKUNNAN PYHÄIN YHTEYDEN
otetaan käsistä kiinni toisia
SYNTIEN ANTEEKSIANTAMISEN
nostetaan käsi kädessä kädet eteen

RUUMIIN YLÖSNOUSEMISEN
ja hitaasti ylöspäin kohti taivasta
JA IANKAIKKISEN ELÄMÄN
ja katseella seuraten kurottaudutaan kohti taivasta 
varpailleen.

Esirukous

Enkeleiksi pukeutuneet rukoilijat jakavat rukoushöyheniä 
seurakunnalle. Esirukouksen alussa joku rukoilijoista 
kehottaa kutittamaan rukouksen aikana pienimpiä seura-
kuntalaisia rukoushöyhenillä.

1. Yksilöenkeli lukee minä-muodossa olevat  
rukoukset (käärö 1, MINÄ)

2. Sosiaalisten suhteiden enkeli lukee sinä-muodossa 
olevat rukoukset (käärö 2, SINÄ)

3. Yhteiskunnallisten asioiden enkeli lukee  
me-muodossa olevat rukoukset (käärö 3, ME)

4. Kaiken maailman asioiden enkeli lukee kaikkia  
koskevat rukoukset (käärö 4, KAIKKI)

Enkelien lukemien rukousten välissä lauletaan 
rukoussäkeenä
 ♪ Ihmeellinen syli, Kirkkomuskari 2,  

s. 64 kaksi viimeistä riviä
 ♪ Anna enkeleitä, LV 46 säkeistön loppua:  

Jeesus, siunaa meitä. Anna enkeleitä.

Ehtoollinen

Kolehdin kerääminen

Kolehdinkerääjäenkelit keräävät kolehdin yhdessä 
sovitulla tavalla. He voivat myös kertoa kolehtikohteesta.
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Kolehtipuhe

Enkelit ovat tärkeitä niin lapsille kuin aikuisille. Enkelit 
varjelevat meitä, ja varjelusta voi pyytää vaikka rukoillen. 
Lasten ja nuorten keskus järjestönä tukee muun muassa 
lasten kristillisyyttä ja järjestää iltarukousviikkoa. Tänään 
kolehti kerätään Lasten ja nuorten keskukselle, joka 
auttaa seurakuntia järjestämään esimerkiksi tällaisia mu-
kavia messuja. Kolehti kerätään kummiuden ja kristillisen 
kasvatuksen tukemiseen.

Kolehtilauluehdotuksia

Jos esirukouksessa on käytetty laulusäettä, lauletaan 
laulu tässä kokonaan.
 ♪ Enkelipiiri, Kirkkomuskari 3, s. 70
 ♪  Kun on turva Jumalassa, LV 134

Ehtoollisen vietto

Ehtoollisen vietto toteutetaan seurakunnan käytäntöjen 
mukaan. Kannattaa painottaa lasten mahdollisuutta 
tulla ehtoolliselle yhdessä perheen kanssa. Ehtoollisella 
käymisen yhteydessä voi käydä Jaakobin portaiden luona 
tutkimassa ja lisäämässä sinne rukoushöyheniä.

Rukoushöyhenien värien merkityksestä kannattaa niitä 
vietäessä olla kirjoitettu ohje:
• MINÄ (punainen)
• SINÄ (sininen)
• ME (keltainen)
• KAIKKI (vihreä). 

Esirukousenkeleillä on höyheniä saatavilla pienissä 
koreissa.

Lauluehdotuksia ehtoollisen ajaksi

 ♪ Siinä on pyhyys hiljainen, Kirkkomuskari 3, s. 19
 ♪ Kuiskaus, Kirkkomuskari 3, s. 69
 ♪ Höyhenen kevyt, Kirkkomuskari 2. s.61
 ♪ Leipä ja viini, LV 82

Lähettäminen

Lähtekää rauhassa ja kulkekaa enkelin kanssa. (Kirkosta 
poistuessanne voitte halutessanne vielä kulkea sillan 
kautta.)

Pyytäkää ihmisiä liittymään loppukulkueeseen.

Kulkuelauluehdotuksia

 ♪ Suojelusenkeli, LV 44 loppusoittona uruilla/pianolla 
soitettuna tai yhdessä laulaen

 ♪ Turvallinen enkeli, Kirkkomuskari 2, s. 66
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Kolehdin tilitysohjeet

Kolehti kerätään kummiuden ja kristillisen 
kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus 
ry:n kautta.

Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 
00210 Helsinki,

Tilinumero:
NDEAFIHH FI47 1574 3000 0014 77, 

Viite:
2202
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