Mikkelinpäivänä 30.9.2018
Ulkona alkaa olla jo viileitä päiviä. Ensimmäiset pakkaset yöaikaan ovat jo
puraisseet nurmikon pintaa. Mutta päivät ovat vielä ihanan valoisia ja
puut oikein hehkuvat ruskan väreissä. Tässä auringonvalon ja sateen
vuorottelussa on hyvä aika pysähtyä hetkeksi muistamaan syksyn hienoa
kirkollista juhlapäivää – Mikkelinpäivää. Mikkelinpäivää vietetään lasten ja
enkeleiden päivänä. Tuon päivän evankeliumiteksti kertoo meille, kuinka
itse Jeesus opetti lapsista, ja samalla enkeleistä:

Tänään voimme askarrella iltarukoustaulut oman huoneen seinälle.
Taulussa voisi mikkelinpäivän kunniaksi olla enkeli ja tietenkin niitä
iltarukouksia! Kirjoitin tähän ylös erilaisia iltarukouksia, voitte
kirjoittaa niistä haluanne erillisille lapuille.

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin
taivasten valtakunnassa?”
Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän
keskelleen ja sanoi:
”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse
taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi,
on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa
luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä
sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella
minun taivaallisen Isäni kasvoja.” (Matt. 18: 1-5, 10)
Näiden Jeesuksen sanojen perusteella saamme uskoa, että
jokaiselle lapselle on lähetetty oma suojelusenkeli kulkemaan
rinnalla. Ja tuo suojelusenkeli jatkaa työtään ihan meidän
elämämme loppuun saakka.
Tänä vuonna mikkelinpäivän ympärillä vietetään seurakunnissa
myös iltarukousviikkoa. Niinpä tämän kertainen toimintaideamme
liittyykin iltarukoukseen! Joka ilta, ennen nukahtamista, on hyvä
hiljentyä hetkeksi kiittämään kuluneesta päivästä ja pyytää
siunausta tulevalle yölle. Iltarukous antaa rauhallisen mielen ja
helpottaa siten nukahtamista.

Iltarukoustauluun voi askarrella haluamansa värisen ja mallisen
enkelin. Ja tässä mallissa enkeli seisoskelee ikään kuin pilven
päällä…sinne pilven sisälle jäävään taskuun voi piilottaa kaikki
iltarukoukset, joista sitten voi aina valita haluamansa!

Rakas Jeesus, siunaa meitä,
anna meille enkeleitä.
Siivillänsä meitä peitä,
älä meitä koskaan heitä.

Pienet, suuret ihmiset,

Tule pikku enkeli,

Levolle lasken, Luojani,

Taivaan Isä suojelet.

tule taivahasta.

armias ole suojani.

Siunaa meitä kaikkia,

Tule valkosiivillä

Sijaltain jos en nousisi,

yöllä sekä päivällä.

ja siunaa (lapsen nimi) lasta.

taivaaseen ota tykösi.

Minä lapsi pienoinen,
aamuin, illoin rukoilen.
Pienet kädet yhteen liitän,
Taivaan Isää aina kiitän.

Rakas Isä suojahasi
nukkua mun taasen suo.
Enkelisi kaitsijaksi
käske vuoteheni luo.

Hyvä Isä taivahasta

Tule Jeesus lapses luo,

katso mua pientä lasta.

armos, siunaukses, suo.

Enkeli suojakseni laita,

Tue pientä horjuvaa,

sitten ei mua mikään haita.

johda tietä oikeaa.

Kiitän tästä päivästä,

Väsyneenä uinahdan,

kiitän koko elämästä.

Saapunut on ilta, uni tulla saa.

Jeesus, tule turvakseni,

Rukousten silta meitä kannattaa.

kätes anna suojakseni,

Jeesus hoida meitä, vierellemme jää,

kun käyn kohta nukkumaan

anna enkeleitä, kun on pimeää.

niin unen päästä kiinni saan.

olen Isä suojassasi.
Muistat minut nimeltä,
olet aina lähellä.

Anna Herra enkelten
tulla luo mun pienoisen.

Päivän touhut taakse jää,
Pienet kädet yhteen liitän,

Kiitos, että lapsenasi

silmät kiinni ummistan.

Isää Taivaallista kiitän.
Jeesus siunaa meitä,
anna turvaks enkeleitä.

minua jo väsyttää.

Hyvää yötä,

Kiitos, että nukkumaan

Jeesus myötä,

peiton alle mennä saan.

kiitos tästä päivästä.

Hyvää yötä Jumala.

Kauniita unia ja enkeleitä!

Siunaa meitä kaikkia.

