PARKANOLAISET KARVIAN KIRKOSSA PALMUSUNNUNTAINA 2016

Lähdetään kartan
kanssa matkalle
Jeesuksen kanssa.
Matkaoppaina toimii
niin parkanolaisia
kuin karvialaisiakin
sekä Taivaan Isä.

Kotipesä
Matkalla sinua suojaa
”Isä, Poika ja Pyhä Henki. Edessäsi
sun yhdessä näin olla saamme.
Ajatukset, tunteet, kätten teot,
ohjaa oikeaan. Että voisin auttaa muita.”
Lähdetään Jerusalemiin
Kartta näyttää opastavan meitä
Jerusalemiin. Sinne Jeesuskin on
menossa pääsiäisjuhlille. Ihmiset
tervehtivät Jeesusta iloisina
palmunoksia heilutellen. Mekin
päästään tänään heiluttelemaan
näitä huiveja. Jeesuksella on
kuitenkin edessään raskas matka.
Siksi on hyvä levähtää hetki
hiljaisuuden hiekkarannalla.
Meilläkin on edessä vielä näin ennen
pääsiäistä hiljainen viikko, jolloin
muistellaan Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa
meidän puolestamme. Hiljaisuus on
tärkeää. Hiljaisuudessa on helpompi
rukoilla ja kertoa ne vaikeimmatkin
asiat Jumalalle. Asiat jota en halua
muille sanoa ja jotka painavat mieltä.

Hiljaisuuden hiekkaranta
”Jeesus anna anteeksi, nyt hiljaa rukoillen. Kiitos että luoksesi voi tulla jokainen.”
Meidän ei kuitenkaan tarvitse jäädä hiljaisen viikon hiljaisuuteen, vaan me saadaan
kuulla anteeksiannon sanat.
Kiivetään vielä kiitoksen kalliolle!
Kiitoksen kallio
”Risti on merkki Jeesuksen. Risti on merkki rakkauden. Risti on elämän. Hän
ylösnousi, nyt elää Hän!”

Jeesuksen matkassa
”Tiellä ken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa.
Maahan on laskettu vaatteita, lehviä, oksia...”
Hoosiannaa! Aasi, palmunoksat, palmusunnuntai…
Juhla-ateria. Otti leivän ja siunasi,
otti viinin ja siunasi… Tämä tapa on
siirtynyt meidän päiviimme asti
ehtoollisena.

Risti. Kuollut, viety kalliohautaan. Iso kivi.
Enkeli. Ilon aika. Jeesus ei ole
kuollut vaan noussut ylös ja elää.

Jaetaan eväät
Kerätään kolehti, jaetaan
omastamme pienen pojan
tavoin. Viisi leipää ja kaksi kalaa.
Rukouksen sillalla
”Joskus sisimpäämme kasvaa ilonkukkamaa. Kaikki on niin hyvin että ihan
naurattaa. Silloin tuntuu että rukouskin siivet saa. Taivaan Isän luokse kiitoslaulu
kohoaa. Joskus synkkä pelko hiljaa hiipii sydämeen. Moni kantaa huoliansa aivan
yksikseen. Pimeydenkin läpi kulkee rukouksen tie. Älä yksin pelkää huolet Jumalalle
vie.”
”Taivaan Isä ymmärrä en miksi kävi näin. Eikö kaiken pitänytkin mennä parhain
päin? Miksi joku kokea saa surun, ikävän? Taivaan Isä kyselen, vaan vähän
ymmärrän.”
Ilo Ilmoille
”Soita ja laula, on hyvä Jumala. Taivaan Isä on paras ystävä. Jeesus on hyvä nyt
meille kaikille. Pyhä Henki luo ilon sydämeen.”
Matkan lopussa voidaan jäädä lepäämään pehmeälle siunauksen sammaleelle.

Siunauksen sammal
Herra siunaa meitä ja varjele meitä...
Kirmataan kotiin
Kiitos Karvialaisille, että saimme tulla viettämään teidän kanssanne
jumalanpalvelusta!
Hyvää pääsiäisenaikaa toivotellen, Parkanon seurakunnan musapyhis,
musiikkiryhmä, Riina Nieminen, Kari Kierikka, Elina Kiili, Pirjo Puonti ja Eleonora
Printz

