Kiitosrukous
Kiitämme sinua siitä, että
Suo mi on tasa-arvoinen
maa ja saamme elää vapaassa maassa ja turvallisessa yhteis kunnassa.

Kiitos, että olet suojellut
minua täpäriltä tilanteilta
ja pitänyt minusta ja
perheestäni huolta.

Kiitos kodista, perheestäni, ystävistäni ja sukulaisistani.
Ilman niitä ei olisi iloa päivässä. Ja kiitos, että saamme
käydä koulua ja oppia uusia
asioita. Ja kiitos, että opetit
meille kertolaskut!

nut
Kiitos kaikesta mitä olet anta ita
re
minulle ja muille, ihania kave
neen
ja kauniin maailman kasvei ille
ik
ja eläimineen. Anna myös ka
On
kulkukoirille ja kissoille koti. et
n ol
kiva nauttia maailmasta ku
aina läsnä.
Siunaa, että

Rakas Taivaan Isä. Kiito
s,
että minä olen minä.
Kiitos kai kesta mitä ole
t
antanut minulle ja var
sinkin elämästä.

elämme
vielä pitkään
ja saisimme
olla terveitä ja
onnellisia.

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

Taivaan Isä,
hyvää
viikonloppua!

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

Suo rakkautes myös
sille, jota minä rakastan. Vaikka en aina ole
kultainen, kai minäkin
olen rakkautes ar voinen.
Pyydän, että minulla
inun
olisi ystäviä. Anna m
nähdä vielä vanhoja
kavereita.

Olen kaivann ut sitä, kun
asuimme kaikki yhdessä. Tämä
ero nimit täin pilaa lapsuuteni. Voisikohan äiti ja isä
palata yhteen?

Siunaa isoja ja pie
niä.
Varjele vaaroissa.
Siunaa meitä eksy
neitä,
anna meille turva
a.
Kunpa jalkani
ei olisi heti kipeä
kun juoksen hetken .

Rakas Taivaan
Isä. Anna
minulle ilo ja
hauskuus.

Suojele perhettäni ja ystäviäni, äläkä anna heidän
kuolla liian aikaisin. Toivon, että veljeni parantuisi
ja mummoni ja muut läheiseni eläisivät mahdollisimman pitkään.

Anna voimia yläkouluun. Rukoilemme reippautta oppilaille. Pyydämme, että koulussa otettaisiin
kaikki huomioon, eikä naurettaisi
virheille eikä vahingoitettaisi toisi
a
henkisesti tai fyysisesti. Ja olen
pahoillani siitä, että olen kiusann
ut
niin monia.

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

Jeesuksen
nimessä,
aamen.

