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  SIVU 5 

Rakas lapsi!

Jeesus sanoo: “Sallikaa lasten tulla minun tyköni, 
koska sen kaltaisten on taivasten valtakunta!” Jeesus 
rakastaa kaikkia ihmisiä, mutta aivan erityisesti lap-
sia. Olen toimittanut tämän pienen kirjasen sinulle 
toivoen, että oppisit rukoilemaan Jeesukseen luottaen. 
Rukoile ahkerasti. Elä iloisena ja onnellisena Jeesuk-
sen pikku karitsana. Hän on sinun ja meidän kaikkien 
Hyvä Paimenemme.

Tuula Matikainen
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Tämän kirjan omistaa: 

__________________________

Nimeni
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Mä olen niin 
pienoinen, 

pienoinen aivan
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         Olen pieni

Mä olen niin pienoinen, 
pienoinen aivan. 
Sä suuri ja voimakas, 
Isäni taivaan. 

Siks syytä ei peljätä,  
lapsella liene, 
kun taivainen Isäni 
tarpehet tiennee.

Kun voimani uupuvat, 
käsilläs´ kannat 
ja syntini armosta 
anteeksi annat.

Oi, johdata kulkuni 
totuuden teitä! 
Et Isäni armahin, 
lastasi heitä. 

 
Mä olen niin pienoinen, 
pienoinen aivan. 
Sä suuri ja voimakas, 
Isäni taivaan. 
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TAIVAAN ISÄ TAHTOO, 
ETTÄ PUHUN HÄNELLE 

USEIN

“Rukoilkaa lakkaamatta.” 1 Tess.5:17

– Puhun taivaan Isälle. 
– Laitan kädet ristiin ja silmät kiinni.

Jumala kuulee meitä, vaikka ajattelisimme häntä 
kadulla tai missä vain. Saamme puhua hänelle, 
koska Jeesus on sovittanut kaikki synnit. 
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– Joskus minun on vaikea istua hiljaa  kirkossa toisten 
kanssa. Mutta tahdon olla mukana, vaikka en ymmärrä 
kaikkea, mitä pastori sanoo.

“ Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: ”Men-
käämme Herran huoneeseen.” Ps. 122: 1
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     Rukous
Taivaallinen isä,
silmät meihin luo,
rakkautta lisää, 
lahjojasi suo!

Anna taivaan valo
rintaan jokaiseen,
kylvä siemen jalo
lasten sydämeen!
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– Puhun taivaan Isälle iltaisin ja aamuisin, välillä 
puhun hänelle, kun leikin kotona tai  päiväkodissa.
– Sanon hänelle, mitä ajattelen tai sanon jonkin tutun 
rukouksen. Hän kuulee aina.
– Pyydän, että hän siunaa äitiä, isää ja pikkuveljeäni. 
Muistan myös mummua, vaaria ja kaikkia.  

“Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, 
niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” 
Joh. 4:24

Jumala tahtoo, että rukoilemme Jeesuksen 
nimessä ja Hengessä ja totuudessa.
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      Aamurukous

Kiitos, Jeesus, enkelistä
luona uneni,
hän mua yössä pimeässä
hyvin varjeli.

Rakas Jeesus, enkelisi
vielä suojani.
Anna olla päivälläkin,
aina luonani.

PUHUN TAIVAAN ISÄLLE 
AAMULLA

– Kun nousen ylös aamulla, ajattelen Jeesusta. Pyy-
dän, että hän kulkee kanssani koko päivän. Mietin, 
mitä tänään tapahtuu.  
– Jos joudun kiusaukseen, pyydän, että Jeesus auttaisi 
minua voittamaan kiusauksen. 

“Illoin, aamuin  ja  keskipäivällä minä valitan ja 
huokaan, ja  hän kuulee minun ääneni.”  Ps. 55:18
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      Kun  herään

Kiitos, Jeesus, Sulle,
kun soit levon mulle!
Auta, että päivän tään
oikein tulen käyttämään.
Käteni Sun käteesi
ota hyvään suojaasi!
Aamen.    

–  Pyydän, että Jeesus auttaa minua kaikessa kotona, 
koulussa tai päiväkodissa. Minun ei tarvitse pelätä 
mitään enkä koskaan ole yksin. Olen aivan rohkea.
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Mä silmät luon ylös taivaaseen 
ja yhteen käteni liitän. 
Sua, Herra, ystävä lapsien, 
Nyt hartain mielin mä kiitän.
 

       Aamurukous

Kiitos Jeesus auringosta
kiitos uudesta päivästä.
Kiitos, että olet kanssani joka päivä
Aamen
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        Levolle lasken

Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani.
Jos sijaltain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi.
Aamen

PUHUN TAIVAAN ISÄLLE 
ILLALLA

“Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannatta-
vat iankaikkiset käsivarret.” 1 Moos. 33:27

– Tahtoisin vielä leikkiä, mutta äiti sanoo, että on aika 
mennä nukkumaan. Huomenna on taas uudet  puuhat. 
Siksi pesen hampaani, pukeudun uniasuun ja menen 
vuoteeseen. 

– Minusta on vähän pelottavaa nukkua pimeässä 
huoneessa. Mutta kun luen äidin kanssa iltarukouk-
sen, muistan, että suojelusenkeli vartioi untani. Sitten 
minua ei yhtään pelota. 
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        Levolle lasken

Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani.
Jos sijaltain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi.
Aamen

         Iltarukous

Päättyi päivän touhu, työ
Isä armas, taivainen,
tule turvaks pienoisen,
kun joutuu yö.

Painan silmät umpehen.
Ollos yöllä suojani,
jää mun luoksein, Luojani,
mua siunaten.
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Mua siipeis suojaan kätke, 
Oi Jeesus, Herrani. 
Suojassas suo mun olla, 
Jos kuinka kävisi. 
Sä kaikeks tule mulle 
Valollas, neuvoillas. 
Suo joka päivä elää 
Mun yksin armostas.

Suo anteeks kaikki synnit, 
Puhdista verelläs, 
luo minuun uusi mieli, 
Pyhitä Hengelläs, 
Ja meidät, suuret, pienet 
Sun sulje suojahas, 
Yö rauhainen suo meille, 
Oi Jeesus laupias.

   Mua siipeis suojaan kätke

              Iltarukous
Kiitos, Jeesus, päivästä,
työstä sekä leikistä!
Anteeksi suo rikkomukset,
lankeemukset, erehdykset.

Salli enkeleittesi
tulla suojaks kotini,
niin nyt turvallisesti
nukun, Jeesus, nimeesi!
Aamen. 
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     Lapsen iltarukous

Sylihisi, Jeesus rakas, 
nukkua mun taasen suo,
enkelisi kaitsijaksi 
käske vuoteheni luo!

Ota hellään huomahasi 
vanhempani rakkahat,
koti kallis, siskot, veikot, 
jotka kanssain kasvavat!
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     Siunaa ruokamme!

Isämme Taivaan,
siunaa nyt ruokamme tää.
Armosi huomaan lapsesi
taasen nyt jää.
Aamen

PUHUN 
TAIVAAN ISÄLLE

ENNEN ATERIAA JA 
ATERIAN JÄLKEEN 

– Kun kotona käymme syömään, ristimme kädet ja 
sanomme  ruokasiunauksen. 
– Koulussa ja päiväkodissa sanon rukoukseni mieles-
säni. Tiedän, että Jumala kuulee senkin.

“Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän 
kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi 
ja antoi heille.” Luuk. 24:30   
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      Kiitos ruuasta!

Kiitos Jeesus, sulle aina
lahjoistasi kaikista!
Sydämeeni siis nyt paina,
että sain ne armosta.
Aamen

Siunaa Jeesus ruokamme. 
Ole aina luonamme.  
Auta mua muistamaan,
että Sulta kaiken saan. 
Aamen
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JOSKUS MINUA 
PELOTTAA

– Minua pelottaa joskus, jos jään yksin tai kun televi-
sio näyttää sotia ja muita onnettomuuksia.  Kun minua 
pelottaa, laitan kädet ristiin ja rukoilen hiljaa. Pyydän, 
että Jeesus on kanssani niin kuin hän on luvannut.

“Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne 
ja saa turvan.” Sananl. 18: 10
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        Auta vaaroissa 

Auta, Isä, vaaroissani mua, lapsirukkaa,
etten maailman matkallani 
sieluani hukkaa.

Väijymäss´on vaaraa monta,
monta kuoppaa tiellä:
auta, ettei avutonta 
surma saisi niellä!

Estä synnin turmiosta, 
armos oppaaks´ anna!
Ja kun lankeen, ylös nosta, 
ja kun uuvun, kanna!

Ja kun vihdoin lähtöhetki 
edessä on mulla,
anna mulle riemuretki, 
anna luokses tulla!

“Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä 
sinä vastaat minulle.” Ps. 86: 7

“Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu 
omaan ymmärrykseesi.” Sananl. 3: 5
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”Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella 
sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, 
ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.” Ps. 91:11
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Rakas Isä siunaa lasta.
Olen aivan pieni vasta.
Jalkani ei kauas kanna.
Armos Herra mulle anna.

Tule turvaks vanhempain,
heiltä hoidon nyt mä sain.
Rakas Jeesus hoidossasi
suo mun kasvaa armossasi.
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       Rakas Jumala

Rakas Isä, siunaat
pientä lastakin.
Turvakseni tuot
hyvän enkelin.

Rakas Jeesus, anna
synnit anteeksi.
Mustan sydämen
peset puhtaaksi.

Rakas Pyhä Henki,
näytä uskon tie.
Ohjaa askeleet,
taivaan kotiin vie.

 Ystävä sä lapsien

Ystävä sä lapsien,
katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
sinä olet hoitamassa, 
onni täällä vaihtelee,
Taivaan Isä suojelee.
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Kiitän Jumalaa
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KIITÄN TAIVAAN ISÄÄ
“ Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa 
on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sie-
luni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.” 
Ps.103:1–2

– On paljon asioita, joista saan kiittää. Kun mummo 
lähetti minulle villasukat, minä  kiitin  mummoa, kun 
puhuin mummon kanssa puhelimessa.
– Kotona pitää muistaa kiittää ruuasta ruuan laittajaa 
ja hyvää Jumalaa ja jos kylässä annetaan jotakin, 
siitäkin pitää  kiittää sitä, joka antoi.
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– Mietin, mistä vielä voisin kiittää Taivaan Isää. Ai-
nakin kodista, äidistä, isästä, pikkuveljestä, vaatteista, 
leluista ja kavereista. 
– Isä sanoo, että saamme kiittää myös terveydestä. 
– Mutta kaikkein tärkeintä on, että meillä on Jeesus.  
Jeesuksesta  kiitän kaikkein eniten.
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   Herraa hyvää kiittäkää

Herraa hyvää kiittäkää, 
Iloiten ylistäkää, 
Luodut kaikki laulakaa 
Luojan suurta kunniaa!

Pyhät, suuret, korkeat 
Työnsä on ja oikeat, 
Suuri herrautensa 
Maassa on ja taivaassa.

Kiitos Jumalallemme 
Soikoon sydämestämme 
Virsin, lauluin, psalttarein, 
Harpuin huiluin, kantelein.

Kaikki, joissa henki on, 
Kiittämään jo tulkohon 
Herraa hyvää riemulla, 
Halleluja halulla! 
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“Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, 
ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvah-
vuuksissa. 
Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, 
ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri. 
Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, 
ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. 
Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, 
ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.
Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, 
ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.
 Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! 
Halleluja!” Ps. 150

              Kiitoslaulu

Taivaan Isälle laulan iloiten.
Kaiken ohjaa Hän aina parhaiten.

Jeesukselle nyt kiitokseni soi.
Vapahtajani pelastuksen toi.

Pyhä Henki myös kiitoslaulun saa.
Kotiin kuljettaa tietä oikeaa.

Kiitän Jumalaa. Sainhan autuuden,
lahjan kalleimman, iankaikkisen.
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KIITÄN KAIKEN LUOJAA

       Kiitän Luojaa

Näen ympärilläni kauniita asioita.
Näen äidin ja isän, jotka pitävät 
minusta huolta.
Tuntuu hyvältä olla heidän sylissään. 
Haistan ruuan tuoksun ja 
maistan uusia makuja.
Kiitos kaikesta, rakas Taivaan Isä.

“Alussa Jumala loi taivaan ja maan.” 1 Moos. 1:1

“Sillä hän sanoi ja tapahtui niin, hän käski ja se oli 
tehty.” Ps. 33:9

Jumala tietää kaiken ja näkee kaiken. Hän on 
kaikkivaltias, viisas ja täydellinen. Hän on 
hyvä. Hän loi sanallaan koko maailman tyh-
jästä kuutena päivänä. 
Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ensimmäi-
set ihmiset olivat Adam ja Eeva.
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“Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa” 1 Moos. 
1:27

  Kiitos elämästä
Hyvä Jumala, kiitos auringosta ja 
tähtitaivaasta.
Kiitos lumisesta metsästä ja 
vihreästä nurmikosta.

Kiitos kukkivasta niitystä ja 
punaisista mansikoista.
Kiitos linnunlaulusta ja 
koiranpennusta.

Kiitos, että annoit minulle 
ruumiin ja sielun.
Kiitos, että loit 
ja lunastit minut.
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Jo joutui armas aika 
ja suvi suloinen. 
Kauniisti joka paikkaa 
Koristaa kukkanen. 
Nyt siunaustaan suopi 
Taas lämpö auringon. 
Se luonnon uudeks luopi, 
Sen kutsuu elohon.

Taas linnut laulujansa 
Visertää kauniisti, 
Myös eikö Herran kansa 
Luojaansa kiittäisi! 
Mun sieluni, sä liitä 
Myös äänes kuorohon 
ja armon Herraa kiitä, 
Kun laupias hän on. 

Jo joutui armas aika
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   Soi kunniaksi Luojan

Soi kunniaksi Luojan 
Nyt virsi kiitoksen, 
Tuon kaiken hyvän tuojan 
ja suojan ainaisen! 
Hän, Isä, rakkahasti 
Ain vaalii luotujaan, 
ja kaiken taitavasti 
Hän ohjaa tuolta taivaastaan.

Siis kiitos, Herra taivaan, 
Kun lahjas meille toit 
ja palkaks työn ja vaivan 
Taas puhtaan leivän soit. 
Suo, että alttiin mielin 
Myös köyhää holhoomme, 
ja sydämin ja kielin 
Sua lakkaamatta kiitämme. 
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KIITÄN TAIVAAN ISÄÄ 
KASTEESTANI

– Nimipäivä on minulle juhlapäivä. En odota, että 
silloin saisin lahjoja tai että äiti leipoisi kakun. Ehkä 
joskus niin tapahtuukin. Mutta nimipäiväni on tärkeä 
siksi, että silloin  muistan, miten olen nimeni saanut. 
– Äiti on näyttänyt kuvia siitä, kun minut kastettiin. 
Silloin minulle annettiin myös nimi. Jumala kirjoitti 
sen taivaan kirjaan. Sain syntini anteeksi ja nyt olen 
hänen lapsensa.

Ah Jeesus, lasten ystävä
Sä hoida meitä pieniä.
Ja pidä meitä uskossa,
toivossa, rakkaudessa.

Suo, ettei meiltä maailma
sais riistää kasteen armoa.
Vaan, että pienet lampahas 
sun säilyis paimenhoidossas.

”Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä 
olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.” Jes.43:1
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“Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, 
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun 
asti.” Matt. 28:19

  Kiitos kasteestani

Sulle, Isä, kiitos
kun Sä armoliittos
solmit kanssani
kastehessani.

Kiitos, Jeesus, Sulle:
kastehessa mulle
annoit autuuden,
puvun valkoisen!

Kiitos, Henki Pyhä,
kun Sä hoidat yhä,
uudeksi mun teit,
taivastielle veit.
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Kiitos, Herra, kun jo varhain
armoliittoos otit mun.
Tarvitse ei tiellä harhain
käydä lapsen kastetun.

Sana ohjaa jalkaa pientä
niin kuin jalkaa vanhuksen.
Eksymättä voimme rientää
Jeesus –tietä taivaaseen.

Syvään, Jeesus, sanas paina
meidän lasten sydämiin
että käymme voitokkaina
ikionnen kaupunkiin.

Kiitän kasteestani

“Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, 
olette Kristuksen päällenne pukeneet.” Gal. 3: 27
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KIITÄN TAIVAAN ISÄÄ 
JOULUSTA

– Minä kysyn isältä  joka päivä, montako yötä vielä on  
jouluun. Minua jännittää, kun jouluaattona annetaan 
lahjoja. Mitähän minä saan?
– Olen säästänyt taskurahoistani, että voisin ostaa 
pikku veljelle kuvakirjan. Äidille ja isälle piirrän 
jouluseimen, sellaisen kuin oli pyhäkoulussa. 
– Rukoilen, että Jeesus olisi meillä jouluna eikä mi-
tään ikävää tapahtuisi.
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Jouluna juhlimme sitä, että Jumalan Poika tuli ihmiseksi. 
Hän syntyi halpaan seimeen eläinten talliin, vaikka hän 
on koko maailman Hallitsija. Hän teki tämän, koska hän 
tahtoi tulla pelastamaan meidät. 
Hän syntyi neitsyt Mariasta niin kuin oli ennustettu 
Vanhassa Testamentissa.
Kun Jeesus oli syntynyt Betlehemissä, enkelit riemuit-
sivat ja toivat viestin paimenille. Mekin saamme yhtyä 
tähän  iloon. Meillekin on syntynyt Vapahtaja. Hän on 
meidän paras joululahjamme.

“Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille 
suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille 
on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kris-
tus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille 
merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna  ja seimessä 
makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri 
joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Juma-
laa ja sanoivat: ’Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja 
maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä 
on hyvä tahto!’”  Luuk.2
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       Pieni joulurukous

Rakas Jeesus –lapsi, tulethan
sydämeeni joulu tuomahan!
Auta ettei kovin mieltäni
ilot ulkonaiset kiehtoisi,
vaan mä että aina muistan sen:
Sä olet itse lahja ainainen.

Mulle hyvä tahto opeta,
vihat, riidat kaikki karkoita,
anna jouluilon oikean
täyttää sydämeni kokonaan.
Armostasi suothan taivaassa
mun kerran viettää iki–joulua!

Tule sydänten seimehen, Herra

Tule sydänten seimehen, Herra,
tule tupahan pieneenkin,
kuin ilmestyit lapsena kerran
sinä seimehen Betlehemin.

Tule siunaten vanhusta, lasta,
tule valoksi pimentohon!
Oi silloin, oi silloinpa vasta,
ilo joulumme oikea on.
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   Tule meille, Jeesus–lapsi

Joulun lahja, joulun lahja
suurin, verraton
Jeesus –lapsi, seimen Lapsi
yksin on.

Tule meille, tule meille
joulun juhlahan,
tule valo, jouluvalo
tuomahan!

Viivy meillä, viivy meillä
Jeesus ainiaan,
Johda meitä  taivasteitä
kulkemaan!
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– Pitkäperjantai on ennen pääsiäistä. Mummu sanoo, 
ettei silloin sovi riehua. Silloin ajatellaan, miten Jee-
sus kärsi, kun hän kuoli meidän syntiemme tähden 
ristillä.
– Kun ajattelen sitä, kyyneleet nousevat silmiini.
 

KIITÄN  PÄÄSIÄISESTÄ

“Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdis-
taa meidät kaikesta synnistä.” 1 Joh. 1:7

Nyt kiitos, Jeesus, sulle,
Sä parhain ystävä,
Kun kuolemas on mulle
Iäinen elämä.
Mua auta uskollisna
sua aina seuraamaan,
Sinussa turvallisna
myös kerran kuolemaan.
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 “Tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli 
astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui 
sille.”  Matt. 28:2 

Kun Jeesus oli kuollut ristillä, hänet pantiin hautaan 
pitkäperjantaina ennen pimeän tuloa. Sotilaat vartioivat 
hautaa ja sen suulle he laittoivat ison kiven.
Varhain sunnuntaiaamuna naiset tulivat Jeesuksen hau-
dalle. Siellä he saivat nähdä enkelin, joka sanoi heille, 
ettei Jeesus ole haudassa vaan hän on noussut ylös. 
Hän käski naisten kertoa kiireesti opetuslapsille tämän 
ilouutisen.
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   Kiitos Jumalan Pojalle

Nyt  sulle kiitos olkohon,
Ylistys ylin tulkohon, 
Jumalan Poika ainoa, 
Kun ylösnousit kuolleista! 

“Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja 
suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen 
opetuslapsillensa.” Matt. 28:8
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–  Pääsiäisenä  iloitaan. Me saadaan koristella kotia 
ja etsiä suklaamunia, jotka äiti on piilottanut. 
– Pääsiäinen on voiton päivä. Jeesus voitti kuoleman 
ja siitä riemuitaan.

      Kiitän pääsiäisestä

Kiitos, Jeesus!
Sinä kannoit minun syntini
ja otit ne pois.
Nyt sydämeni on puhdas
ja pääsen taivaaseen.
Aamen

         Ylösnoussut Herra
Herra Jeesus, voitit synnin, kuoleman
Siksi sulta pyytää uskallan:
Minut, pienen lapsesi, 
ota suojelukseesi,
että myös mä sinua
kiitän kerran taivaan riemussa.

Jeesus sanoo: “Minä olen ylösnousemus ja elämä.” Joh. 11:25
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Minne käynkin 
maailmassa
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PUHUN TAIVAAN ISÄLLE 
KOTONA

 
Kun Jeesus oli pieni poika, hän ei ollut koskaan 
tottelematon. Hän ei kiukutellut eikä hän kos-
kaan tapellut toisten poikien kanssa. Hän täytti 
neljännen käskyn puolestamme. 

“Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja eläisit 
kauan maan päällä.” 4. käsky.
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“Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, 
sillä se on otollista Herrassa.” Kol. 3:20

– Kun olemme yhdessä kotona, minusta on hauskaa 
auttaa ruuanlaitossa. Laitan lautaset ja lusikat  pöy-
dälle. Saan auttaa myös astioiden keräämisessä. 
– Kun pikkuveli tarvitsee seuraa, leikin hänen kans-
saan. 
– Yleensä minusta on kiva leikkiä pikkuveljen kanssa, 
vaikka joskus hän sekoittaa kaiken.
– Illalla äiti sanoo, että lelut pitää kerätä laatikkoon. 
En tahdo. Minua väsyttää, mutta sitten äiti auttaa 
minua. 
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Rakas Jeesus, siunaa meitä,
anna meille enkeleitä.
Siivillänsä meitä peitä,
älä meitä koskaan heitä.

– Kun kiukuttelen turhasta tai riitelen, minulle tulee 
paha mieli. Silloin ajattelen Jeesusta ja muistan, että 
saan kaikki synnit anteeksi. 
– Pyydän anteeksi taivaan Isältä ja myös äidiltä ja isältä.



  SIVU 51 

Raamatussa kerrotaan, että Jeesus,  oli maalli-
sessa kodissaan Marialle ja Joosefille alamainen. 
Näin hän antoi meille esimerkin, että mekin 
olisimme vanhemmillemme kuuliaisia. Siihen 
saamme pyytää apua Jeesukselta. 

“Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa 
Jumalan ja ihmisten edessä.” Luuk. 2: 52
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“Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, 
laupeus. Suo menestyä meille kättemme työn; niin, 
suo menestyä meidän kättemme työn.” 
“Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan 
varjossa yöpyy,  se sanoo: ”Herra on minun turvani 
ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä tur-
vaan.” Ps: 90:16

PUHUN TAIVAAN ISÄLLE, 
KUN LÄHDEN KOULUUN
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– Pyydän, että taivaan Isä auttaisi minua oppimaan 
hyvin asioita, joita koulussa opetetaan. Pyydän, että 
hän lähettää suojelusenkelin turvakseni. 
– Toivon myös, että saisin hyviä ystäviä eikä minua 
kiusattaisi. Mutta tiedän, että Jeesus on aina ystäväni.

– Minua vähän jännittää, kun minusta tulee koulu-
lainen. Toivon, että ensimmäisenä päivänä isä tai äiti 
tulee mukaan. 
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      Koululaisen rukous

Sinuhun turvaan, Jumala
ei muuta turvaa mulla.
Sä lahjojen oot antaja,
on kaikki voima sulla.

Mä heikko olen lapsesi,
sä mulle voimaa anna!
Mä haluan sun tahtosi
eloni määräks’ panna.

      Totuuden Henki

Totuuden Henki, johda sinä meitä 
Etsiessämme valkeuden teitä, 
Työtämme ohjaa meitä älä heitä,
Tietomme siunaa.

Kristus sä tiemme, valo sydäntemme, 
Toivomme ainut, sinä Totuutemme, 
Armosi anna meille eloksemme,
Uudista meidät.

Anna, sä Kristus, valos meille hohtaa. 
Anna sen meitä Isän kotiin johtaa. 
jos mikä murhe meitä täällä kohtaa, 
Voittohon auta.
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LÄHDEN MATKALLE
– Lähdemme käymään mummolassa. Äiti laittaa 
pikkuveljen turvaistuimeen. Minä saan paikan taka-
penkiltä. Isä kiinnittää turvavyöni. 
– Auto lähtee liikkeelle, silloin äiti aloittaa laulun. 
Minulle tulee turvallinen olo. Jumalan vahva enkeli 
varjelee matkaamme.

“ Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee 
minulle apu? 
Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt tai-
vaan ja maan. 
Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjeli-
jasi ei torku. 
Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän 
varjelee sinun sielusi.. Herra varjelee sinun 
lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti.” 
Ps. 120

     Rukoilen varjelusta

Rakas Taivaan Isä,
siunaa matkaamme.
Anna enkelisi varjella meitä.
Vie meidät perille ja kerran
taivaan kotiin asti.
Aamen
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RUKOILEN TOISTEN 
PUOLESTA

“Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoile-
maan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien 
ihmisten puolesta, ...sillä se on hyvää ja otollista 
Jumalalle, meidän vapahtajallemme,  joka tahtoo, 
että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan 
totuuden. “ 1 Tim.  2:1–4

Rakas Jeesus, siunaa meidän perhettä.
Siunaa mummia ja vaaria. Siunaa kavereita.
Siunaa tätiä ja enoa ja serkkuja
Anna meidän kaikkien uskoa sinuun.
Vie meidät taivaaseen.
Aamen
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– Kun luen iltarukoukseni, pyydän, että Jeesus siu-
naa myös kaikkia leikki kavereitani.
– Tahdon kertoa toisille lapsille Jeesuksesta. Jeesus 
on kaikkien lasten ystävä.
– Pyydän naapurin lapsia kanssani pyhäkouluun ja 
raamattuleirille.

Käskit, että sanas pyhä 
Vietäis kaikkeen maailmaan. 
Auta, Jeesus, meitä yhä 
Tämä käskys muistamaan. 
Saarnaajille Henkes suo, 
Siunausta työhön tuo.
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– Koulussa on lapsia, jotka ovat tulleet pakolaisina 
tänne. 
– Pyydän myös näitä lapsia leikkeihin mukaan väli-
tunnilla. 
– Rukoilen, että  kaikki maailman lapset saisivat 
kuulla Jeesuksesta.
– Pyhäkoulussa opettaja kertoi, että Jeesuskin oli 
aivan pienenä pakolaisena Egyptissä, Marian ja Joo-
sefin kanssa.
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PUHUN TAIVAAN ISÄLLE 
SAIRAANA

– Minun pitää maata vuoteessa,vaikka tahtoisin nousta 
leikkimään.  En saa mennä päiväkotiin vielä moneen 
päivään.
– Miksi minun pitää ottaa sitä pahanmakuista lääket-
tä? En tahtoisi, mutta äiti sanoo, että sitten paranen 
nopeammin.

”Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä 
tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman 
minua.” Ps. 50:15 
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”Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen 
sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.” Jes. 43:1

Ken on lapsi Herran armaan, 
Turvatumpi hän on varmaan 
Kuin on tähti taivahalla, 
Lintu emon siiven alla.

Herra hoitaa omiansa 
Siionissa majassansa. 
Aina heille tarpeet antaa, 
Käsillänsa heitä kantaa.

Murhe, onni kädestänsä 
Ei voi riistää pieniänsä. 
Kun hän tuntee lasten huolet, 
Väistyy kaikki pahan nuolet.

Saamme luottaa Ystäväämme, 
Myös hän hiukset lukee päämme. 
Aina suo hän lohdutustaan 
Myöskin murheeseemme mustaan.

Kun Jeesus vaelsi maan päällä, hän paransi pal-
jon sairaita. Monet heistä olivat lapsia.  Mutta 
joskus taivaan Isä näkee, että meidän on hyvä 
pysähtyä sairasvuoteelle. Meidän pitää muistaa 
rukoilla, että tapahtuu hänen tahtonsa.
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“Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. “
1 Tess. 5:17–18 

 OPIN RUKOILEMAAN 

– Isä ja äiti opettavat minua rukoilemaan. Luemme 
yhdessä ruokasiunauksen ja iltarukouksen.
– Opin lisää pyhäkoulussa ja seurakunnassa. Juma-
lanpalveluksessa on monta rukousta.
– Raamatussa Jeesus opettaa, kuinka pitää rukoilla.
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Raamatussa on kaksi tärkeää rukousta. Ensim-
mäinen on Herran siunaus. Sitä käytettiin jo 
Vanhan testamentin aikana.  
Herran siunaus luetaan nykyäänkin kirkossa 
jumalan palveluksen lopussa.

Herran siunaus

Herra siunatkoon meitä 
ja varjelkoon meitä.
Herra valistakoon kasvonsa meille 
ja olkoon meille armollinen. 
Herra kääntäköön kasvonsa 
meidän puoleemme 
ja antakoon meille rauhan. 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Aamen.
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Toinen tärkeä rukous on Isä Meidän. Tämä on 
kaikkein paras rukous. Jeesus itse opetti tämän 
rukouksen, kun opetuslapset kysyivät häneltä, 
miten tulee rukoilla.

       Isä Meidän

Isä meidän, joka olet taivaissa. 
Pyhitetty olkoon Sinun nimesi.
Tulkoon Sinun valtakuntasi. 
Tapahtukoon Sinun tahtosi 
myös maan päällä, niin kuin taivaassa. 
Anna meille tänä päivänä 
meidän jokapäiväinen leipämme. 
Ja anna meille anteeksi meidän syntimme, 
niin kuin mekin annamme anteeksi niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet
Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta. 
Sillä Sinun on valtakunta 
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
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      Jeesus ystäväni

Jeesus, lasten ystävä,
myös mun ystäväni.
Uskollinen, lempeä,
kautta elämäni.
Ilman Sua yksinään
jäisin yöhön synkeään,
Jeesuksetta tunto nukkuis,
sielu, ruumis iäks hukkuis.

Jeesus, lasten ystävä
taluta Sä mua!
Kanssasi on elämä
pyhää, siunattua.
Seurassasi voittaa saan
vaarat, vaivat synnin maan.
Silloin kestän loppuun asti,
Sua kiitän riemuisasti.

Jeesus, lasten ystävä
armos anna mulle
uskollisna pysyä
aina, aina Sulle!
Sanas valo loistakoon,
öiset vaarat poistakoon,
että elän Sulle yksin,
kuljen kanssas käsityksin.
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               Lutherin aamurukous

Minä kiitän Sinua, rakas taivaallinen Isäni, Jeesuksen Kris-
tuksen, Sinun rakkaan Poikasi kautta, että varjelit minut tänä 
yönä armollisesti kaikesta vahingosta ja vaarasta. Ja rukoilen 
Sinua: Varjele minua tänä päivänä synneistä ja kaikesta pahasta 
niin, että kaikki toimeni ja elämäni Sinulle kelpaisivat. Sillä 
minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja kaikki, mitä minulla 
on, Sinun haltuusi ja huomaasi. Sinun pyhä
enkelisi olkoon minun kanssani niin, että paha vihollinen ei 
minusta mitään voittaisi. 
Aamen.

                Lutherin iltarukous

Minä kiitän Sinua, rakas taivaallinen Isäni, Jeesuksen 
Kristuksen, Sinun rakkaan Poikasi kautta, että olet ar-
mollisesti varjellut minut tänä päivänä. Minä rukoilen 
Sinua: Anna minulle anteeksi kaikki syntini ja varjele 
minua armollisesti tänä yönä. Sillä minä annan itseni, 
ruumiini ja sieluni ja kaikki, mitä minulla on, Sinun 
haltuusi ja huomaasi. Sinun pyhä enkelisi olkoon 
minun kanssani niin, että paha vihollinen ei minusta 
mitään voittaisi. 
Aamen.
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Tämä pikku kirjanen on tarkoitettu pienten lasten ensim-
mäiseksi rukouskirjaksi. Toiveena on, että vanhemmat 
lukevat niille, jotka eivät vielä osaa itse lukea ja lukemaan 
opettelevat ja lukutaitoiset lapset ottaisivat kirjasen omak-
seen niin, että se olisi ahkerassa käytössä. Runomuotoiset 
pienet rukoukset voi mainiosti oppia ulkoa. 
Me kaikki Taivaan Isän eri ikäiset lapset yhtykäämme 
rukoukseen:

Mua suojaa sä, Isä armoinen
sun Henkes voimalla vielä.
Ja tieni johdata taivaaseen,

iäiseen elohon siellä.

                                          
                                                 Johan L. Runeberg 1804 - 1877


