Siunaava käsi
Mark 10:13-16
Jeesus siunaa lapsia
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia,
mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun
luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti:
joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." Hän otti
lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.
Musapyhiksessä Birgitta Korpela Anni ja Ella Puonnin avustamana kertoivat
raamatunkertomuksen Dan-pojan näkökulmasta.

Musapyhisläiset pohtivat kertomuksen jälkeen:






Jeesus haluaa lapset itsensä luo.
Jeesuksen täytyi levätä välillä.
Jeesus sanoi: Päästäkää lapset luokseni!
Kertomuksesta jäi mieleen Jeesus.
Jeesus siunasi lapsia. Se oli hyvä asia.

”Olkoon ylläsi siunaava käsi, rakas lapsemme pikkuinen. Olkoon
ystävä vierelläsi sinun matkaasi suojellen.”
(San. Anna-Mari Kaskinen, säv.Essi Nyyssönen)

Laulun aikana lapset valitsevat siunattavan kaverin ja laittavat käden pään päälle. Ja
välisoiton aikana vaihtavat kaveria. Siunaus on tullut luontevaksi osaksi
musapyhistä.

Lapset pohtivat siunauksen jälkeen:
 Siunauksessa lapsi tai aikuinen siunataan.
 Kun siunataan niin käsi pistetään siunattavan
ihmisen pään päälle.
 Toisen siunaaminen tuntuu vähän oudolta.
 Siunaaminen suojaa kaikkia.
 Minä siunaan äitiä ja isää.
 Taivaan Isä siunaa minua, äitiä ja isiä.
 Kaikkia siunataan, myös Karia ja Eleonoraa.
 Siunauksessa toivotetaan kaikkea hyvää toisille.

















Tuntee olonsa turvalliseksi.
Pappi laittaa käden pään päälle.
Toivotetaan hyvää mieltä
Jeesus muuttaa lapsen nimen viralliseksi.
Jumala siunaa kaikkia
Hämmentävä, pieni kokemus.
Siunaus lähetetään Jeesukselle ja Jumalalle.
Pappi siunaa vauvat, Jeesuksen.
Ruuan siunaus
Pappi siunaa ehtoollisen.
Hyvää siunausta ja onnea toivotetaan kaverille siunatessa.
Siunaus on hyvä juttu ja kivaa.
Käden laittaminen toisen pään päälle oli kivaa.
Siunaus tuntuu hyvältä ja mukavalta.
Kun siunaan tai joku siunaa minua, niin ei voi kuin hymyillä.

Musapyhishetken päätteeksi piirsimme vielä jokaisen tänään siunauksen saaneen
lapsen ja keräämme ne seinälle.

Muita ajatuksia:
 Laulaminen on kivaa.
 Leikit olivat kivoja.

Terveisiä siis Parkanosta Musapyhiksestä, Mansikat- ja Mustikat-ryhmästä. Meitä
on täällä lähes 50 hengen joukko 2-17vuotiaita. Joukossamme monta nuorta
mahtavaa apuohjaajaa, 15-vuotias pyhäkoulukanttori sekä pari aikuista
apuohjaajaa ja tietenkin minä, joukon veturi.

Siunauksin, Eleonora Printz

