Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Lähdetään matkaan
Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan.
Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen
lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99
lammasta, mutta yksi, se aivan pieni on
kadonnut. Otetaan kartta mukaan ja
lähdetään hyvän Paimenen mukaan
etsimään tätä pientä lammasta.
Matkaa tehdään Isän, Pojan,
Pyhän Hengen nimessä.

Mutta ketäs tuolta on tulossa?
Hyvä Paimen, Jeesus
rakastaa erityisesti lapsia.
Kuunnellaan,
mitä asiaa pikkuväellä on.
Pienintä ja tärkeintä väkkee
”Myö se ollaan tämän kirkon
tärkeintä väkkee, meistä kaikkein
pienimmänkin taivaan Isä näkkee…”
Minä päästä varpaisiin,
Jumalan silmissä kaunis niin…

Reppu painaa
Yleensä kun lähdetään matkalle,
tulee otettua ihan liikaa tavaraa mukaan.
Reppu tuntuu painavalta hartioilla ja ei
jaksaisi millään kantaa sitä. Hyvä Paimen
ottaa meidän olkapäitä painavat
kantamukset omaan reppuunsa.
Samalla tavalla hän ottaa kaikki
meidän huolet, murheet ja väärät teot,
kaiken, mikä meitä kaduttaa.
Kevyin askelin:
Nyt on reppu keventynyt, joten voidaan iloisin mielin laulaa kiitoslaulu.
Jeesus, hyvä paimenemme.
Tänään tahdomme kiittää
sinua hyvyydestäsi ja huolenpidostasi.
Sinä olet pientenolet pienten ja suurten paimen.
Sinä johdatat meitä koko elämämme ajan.
Me emme itse tunne tietä emmekä vaaroja,
jotka meitä uhkaavat.
Älä anna meidän joutua kauas luotasi.
Opeta meitä erottamaan sinun äänesi
kaikkien muiden äänten joukosta
ja sinun kutsusi niistä kutsuista,
jotka ovat viemässä meitä harhaan.
Jos lähdemme omille teillemme,
vedä meidät takaisin luoksesi.
Kiitos rakkaudestasi ja huolenpidostasi.

Aamen.

”Lapsi syntyy Jumalan tuoksu
hiuksissaan. Lapsi syntyy Jumalan katse silmissään…”

Hes. 34: 11-16
”Hyvä paimen rakastaa pientä, pientä karitsaa. Hänen paimenolallaan suojan
maailmassa saan.
Paimenen ääni
Kuunnellaan nyt, kun Hyvä Paimen, Jeesus
puhuu meille. Hän puhuu evankeliumitekstissä.
Evankeliumi: Joh.10:11–16.
Jeesus sanoo:
”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka
panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta.
Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat
hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden
tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa
lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska
palkkapaimen ei välitä lampaista.
Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani
ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee
minut ja minä Isän.

Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.
Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät
ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa.
Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma
ja yksi paimen.”Hyvä Paimen alkaa jo huolestua.
Missähän se yksi pieni, kadonnut lammas oikein on?
Se on sellainen… Näkeekö kukaan? No siellähän se on!
Tuntuu mukavalta, kun joku pitää huolta: lohduttaa,
kun on suruja tai on nähnyt pahaa unta, tulee riidan
jälkeen halaamaan, ei syytä, vaikka kävisi joku vahinko
ja jolle voi kertoa kaikki asiat. Perheissä erityisesti
kaikkein pienimmät tarvitsevat aikaa, turvaa
ja ehdotonta rakkautta. Jotain samanlaista on
Jumalan huolenpidossa. Kasteessa Jumala on ottanut
meidät omiksi lapsikseen ja pitää meistä aina
huolta, aikuisenakin. Psalmissa sanotaan näin: Herra,
sinä olet luonut minut sisintäni myöten,
äitini kohdussa olet minut punonut.
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä,
muotoni kuin syvällä maan alla,
mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.
Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani,
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.
Ennen kuin olin elänyt päivääkään,
olivat kaikki päiväni jo luodut.
Kuinka ylivertaisia ovatkaan
sinun suunnitelmasi,
Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!
Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän
kuin hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän:
sinä olet kanssani.
”Sinä päivänä kun Luoja teki sinut…”

Kadonnut löytyy
”Sata lammasta laitumella Hyvä paimen vartijanaan, niitä myöhemmin iltasella,
paimen johdatti nukkumaan…
Rukouksen sillalla:
Nyt ollaan tultu rukouksen
sillalle…
”Ollaan tähtiä
toisillemme…”

Taivaan Isä, toisinaan elämä on höyhenen kevyttä ja on iloinen mieli. Kiitos, että
kasteessa otat pienimmätkin omiksesi ja taivaan valtakunnan lapsiksi. Kiitos kaikesta
hyvästä elämässä; äidistä, isästä, lapsista, isovanhemmista, huolenpidosta ja
rakkaudesta. Ota vastaan iloinen kiitosrukouksemme.

”Ja hyppien
kerrotaan,
taivaan Isä
rakastaa.”

Taivaan Isä, toisinaan kuljemme varjon puolella, kun elämä on vaikeaa ja meillä on
surua. Ole kaikkien kanssa, jotka tarvitsevat apua ja lohdutusta sairauksien, riitojen
ja väsymyksen keskellä. Ota vastaan kaikki huolemme.
”Ja taputtaen kerrotaan, taivaan Isä rakastaa.”

Taivaan Isä, sinä näet salaisimmatkin haaveet ja unelmat. Sinä tiedät, mikä meille on
parasta. Tapahtukoon sinun hyvä tahtosi. Auta meitä luottamaan sinuun aina. Ota
vastaan salaisimmatkin toiveemme. Aamen
Matkaevästä
Matkan tässä vaiheessa tarvitaan jo evästä. Matkaeväs löytyy täältä alttarilta.
Ehtoollinen on meidän kristittyjen matkaevästä, josta meidän sydämen usko saa
ravintoa.
Siunauksen sammal
Siunaus tekee ihmiselle hyvää. Se on
hellä Jumalan kosketus, kuin sammal tai
pumpuli. Ennen ylistyslaulua ottakaa
vastaan Herran siunaus.
Nousemme ylistämään ja kiittämään
ehtoollisen lahjasta.
Siis ilo ilmoille ylistyslaululla…

Ilo ilmoille!
”Soita ja laula on hyvä Jumala.
Taivaan Isä on paras ystävä. Jeesus
on hyvä nyt meille kaikille. Pyhä
Henki luo ilon sydämeen.”
Nyyttikerho, musiikkiryhmät,
Kari Kierikka kanttorina +
muuta tärkeät avustajat.
Kiitos <3

