
Kiitosrukous

Taivaan Isä, 
hyvää 
viikonloppua!

Kiitos kaikesta mitä olet antanut 

minulle ja muille, ihania kavereita 

ja kauniin maailman kasveineen 

ja eläimineen. Anna myös kaikille 

kulkukoirille ja kissoille koti. On 

kiva nauttia maailmasta kun olet 

aina läsnä.

Rakas Taivaan Isä. Kiitos, että minä olen minä. Kiitos kaikesta mitä olet antanut minulle ja var-sinkin elämästä.

Kiitämme sinua siitä, että Suomi on tasa-arvoinen 
maa ja saamme elää va-
paassa maassa ja turvalli-sessa yhteiskunnassa.

Kiitos, että olet suojellut 

minua täpäriltä tilanteilta 

ja pitänyt minusta ja 

perheestäni huolta.

Kiitos, että meillä 
on kotona ja 
koulussa ruokaa 
joka päivä. Ja 
kiitos siitä 
papu sopasta!

Siunaa, että 
elämme 
vielä pitkään 
ja saisimme 
olla terveitä ja 
onnellisia.

Kiitos kodista, perheestä-
ni, ystävistäni ja sukulaisistani. Ilman niitä ei olisi iloa päiväs-sä. Ja kiitos, että saamme 
käydä koulua ja oppia uusia asioita. Ja kiitos, että opetit meille kertolaskut!



Esirukous

Pyydän, että minulla 

olisi ystäviä. Anna minun 

nähdä vielä vanhoja 

kavereita.

Anna voimia yläkouluun. Rukoi-lemme reippautta oppilaille. Pyy-dämme, että koulussa otettaisiin kaikki huomioon, eikä naurettaisi virheille eikä vahingoitettaisi toisia henkisesti tai fyysisesti. Ja olen pahoillani siitä, että olen kiusannut niin monia.

Rukoilen kavereiden puolesta, 
että he oppisivat kaikkea 
uutta, pysyisivät terveinä 
ja saisivat iloa.

Suojele perhettäni ja ystä-
viäni, äläkä anna heidän 
kuolla liian aikaisin. Toi-
von, että veljeni parantuisi 
ja mummoni ja muut lähei-
seni eläisivät mahdollisim-
man pitkään.

Anna maailmaan rauha. 
Anna ruokaa niille 
joilla sitä ei ole, 
auta köyhiä.

Siunaa isoja ja pieniä. Varjele vaaroissa. 
Siunaa meitä eksyneitä, anna meille turvaa.

Suo rakkautes myös 
sille, jota minä rakas-
tan. Vaikka en aina ole 
kultainen, kai minäkin 
olen rakkautes arvoi-
nen.

Olen kaivannut sitä, kun 
asuimme kaikki yhdessä. Tämä 
ero nimit täin pilaa lapsuu-
teni. Voisikohan äiti ja isä 
palata yhteen? Jeesuksen 

nimessä, 
aamen.

Kunpa jalkani 
ei olisi heti kipeä 
kun juoksen hetken.

Rakas Taivaan 
Isä. Anna 
minulle ilo ja 
hauskuus.


