Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja
liimaa kortit sitten kartongille tai pahville.
Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista
kestävämmät. Jos tulostimesi ottaa vastaan
paksumpaa paperia tai kartonkia voit tulostaa
pelin suoraan sille. Tee pelille pussi värikkäästä
kankaasta tai käytä pientä pahvirasiaa, jonka voit
itse koristella. Leikkaa myös alla oleva peliohje
talteen ja säilytä yhdessä pelin kanssa.

Peli opettaa lapsia juttelemaan
Jeesukselle omia ilojaan ja surujaan.
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Nimilappu pussinnauhaan,
peliohje pussiin.

Peliin kuuluu 36 korttia. Kortit sisältävät
runoja ja riimirukouksia Jeesukselle.
Lapset saavat vuorollaan nostaa ja
lukea viestin Jeesukselle opetustuokion
lopussa tai sopivassa välissä. Pienten
puolella voi ohjaaja lukea tekstin.

Postia Jeesukselle

Postia Jeesukselle

Jeesus, varjele minut maailmasta,
varjele valehtelemasta.
Auta, että en varastaisi.
Auta, että en lankeaisi.
Herra, varjele ilkeästä suusta
ja kaikesta pahasta muusta.

Oi, Herra, he eivät tiedä mikä
aarre on luonasi sun. He eivät
näe sun kirkkauttas,
ei armoa, rauhaa ja
rakkauttas. On maailman
loisto sokaissut heidät.
He luulevat kurjiksi meidät.

Jeesus, mitä silloin teen
kun kiusaaja ahdistaa. Se
käskee pahaa tekemään
ja korvaan kuiskuttaa.
Voit silloin luokseni tulla,
Ristin juurelle istahtaa.
On minussa turva sulla,
jos tahdot mua rakastaa.

Jeesus, tahdon voimassasi
viedä sanaa ääriin maan.
Tahdon, Herra, armossasi
tehdä työtä sotilaan.
Tahdon pahan valtaa vastaan
sotarinnan järjestää,
Herra, auttaa omaa lastaan,
etten häviölle jää.

Ken kutsusi on kuullut ”Lähde
työhön” ei paikallensa jäädä
tahdokaan.

Ei mikään sinulta salaan
jää, voit sydänaatokset
ymmärtää.

Opeta, Jeesus, sinulle kiitos
tuomaan.
Opeta uskon mieltä luomaan.
Opeta elämään kunniaksi
Herran,
Ota kirkkauteen minut
kerran.

Ken sydämeensä tulesi on,
Herra, saanut, ei koskaan
tahtoisi sen sammuvan.

Ken kokenut on suuren
rakkautesi, ei enää ilman
sitä olla voi.

Elävä Taivaan Jumala,
olet suuri ja ihmeellinen.
Sinä olet kaikkitietävä ja
omistat viisauden.

Jeesus, olet turva lapsien,
Jeesus, olet apu pienien.
Sun kämmenelläsi kasvaa
saan, kuin kukkanen
mullasta maan.

Ken, Herra, nähnyt on sun
rakkautesi, ei koskaan
tahdo luotas mennä pois.

Herra auta minua,
ett´ kiltti olla voisin,
iloa ja hyvää mieltä
perheelleni toisin.

Anna, Jeesus, anteeksi,
kun olin tänään tuhma.
Mieleen nousi ikävästi
kiukku sekä uhma.
Äidille mä kiukuttelin
siskoakin löin.
Isän mielen pahoitin
mä monin ilkitöin.

Kuka on se paimen hyvä
jolla rakkaus on niin
syvä, että oman
henkensä antaa
puolesta lampaansa?

Jeesus mua rakastaa
Jeesus tahtoo omistaa
minun pienen sydämen
antaa hyvän huomisen.

Luoja auttaa lapsiaan
tietä kaitaa kulkemaan
käsillänsä heitä suojaa
ettei pieni eksy.

On, Jeesus, sun lähelläsi
hyvä olla. Mä luonasi muun
kaiken unhoitan.
Voin sielunsilmin sinut
nähdä ja olla sylissäsi
rakkauden.
Ei maailma voi sua täällä
nähdä, he ovat orjat
synninpaulojen.

On luonto kaunis, sen Isä
kerran loit, myös kauniit
kukat sä iloksemme toit.
On monta väriä vaaleaa ja
tummaa. On luonnon
moninaisuus ihme
kerrassaan, ei sanat riitä sitä
kuvaamaan.

Tahdon olla, Jeesus, mä suola
maan, en laita kynttilääni
vakan alle sammumaan.
Tahdon kaikille sun tiesi
selvittää, voi sanasi myös
joskus kirveltää. Voi joku
saada piston sydämeen.
Herra, sinä johdat armoon,
totuuteen.

Herra, anna sun kirkkautesi
loistaa mun silmistäni
ympäri valoaan.
Oi anna rakkautesi tulla
mun sydämeeni lämmön
antamaan.
Suo olla mun
rakkauskirjees.

En tasaista hammasriviä
saanut, Jeesus, sinulta.
Ei tukkaa kaunista kiharaa
löydy myöskään minulta.
Vaatteet päällä roikkuvat ja
isot jalat hoippuvat, mut
Jeesus, sinä minut teit mä
siitä sua kiitän.

Olen pieni kärsimätön
lapsi päällä maan.
Kaiken tahdon heti, kun
sen mieleeni vain saan.
Herra auta minua kun
olen niin malttamaton,
siitä monesti kärsin,
kun hullusti käynyt on.

Jeesus, anna valoasi meidän
sydämiin,
että valo loistaisi sydämiin
pimeisiin.
Sinun suuri rakkautesi
lämmittää ne voisi,
että kerran ikuisuuteen
satonsa ne toisi.

Jeesus, mua pelottaa,
kun yksin jäänyt oon.
Koulu loppui jo
mutt´äiti työssä vielä on.
Oispa mulla ystävä
kun tulen kotiin koulusta,
Herra ole kanssani,
kun mua pelottaa

Äiti, miksi Herra meille
joskus tuskaa tuottaa
kuinka voimme Häneen
silloin enää luottaa?
Kipu, joskus kärsimyskin
suuren siunauksen suo.
Se aina lapsen lähemmäks
Jumalaansa tuo.

Sinulle nyt minä itseni tuon
ja silmäni sinuun, Jeesus,
luon.
Ota pelkoni pois ja
vapahda,
Minut rohkeuteen, Herra,
johdata.

Onnen suuren saavuttaa voi
seurassa Jeesuksen. Hän
paras suojelija on kaikkien
lapsien.
Kun uskot lapsen lailla hänen
armoonsa,
saat luottaa huolta vailla
Hänen turvaansa.

Herra, opeta minut
kiittämään ja aina sinua
ylistämään,
vaikka miltä tuntuisi olen
silti kädessäsi.

Jeesus, mua pelottaa
kun ilta tullut on.
Pimeys kun laskeutuu,
mä olen turvaton.
Hiljaista on ympärillä
uni syvä lähimmillä.
Herra ole kanssani
kun mua pelottaa.

On suuri ja viisas
Herrani mun.
On suuri rakkaus,
voimasi sun.
Tunnen itseni pieneksi,
heikoksi,
sinun helmassa Mestarini.

Kiitos, Jeesus, armosta
kiitos sielun pelastuksesta.
Kiitos tästä päivästä
kiitos kaikesta hyvästä.
Kiitos,, turvasta,
kiitos Herrarakkaudesta
kiitos, että olla saan
sinun ainiaan.

Pyhä, Pyhä Henki
sinä Henki mun sydämeni.
Sinä tulit ja muutit kaiken
sain takaisin vapauteni.
Ei synti mua enää orjuuta
ei kahleet maailman,
ei ihmispelko purista
saan omistaa paremman.

Suurta on uskoa Jumalaan
suurta on viedä maailmaan
Pyhässä Hengessä nimeä sun
Oi, osaa armahdetun.

Niin suuri on Pyhä Henki,
että sanattomaksi jään.
Niin hellä, mut voimaa
täynnä, sitä pysty en
ymmärtämään. Miten
Jumalan Pyhä Henki heikon
vahvaksi saa
ja kun minä mitään en ole,
sen voima saa vapisemaan.

Niin suuri on rakkaus
Jeesuksen, se huuhtoo,
puhdistaa syntisen. Kun
verensä kerran vuodatti,
hän kummulla Golgatan.

Vaikka suuren tuomion, hän
siitä syystä sai, ei hän silti
pelännyt, auttoi Herra totta kai.

Daniel niin paljon Jumalaa
rakasti, että kiellon jälkeenkin,
Herraa rukoili.

Jeesus, miksi kateutta
maailmassa on,
miksi paljon katkeruutta,
niin moni on onneton,
miksi vihaa, väkivaltaa,
miksi paljon sotia.
Miksi niin moni itkeä saa,
miksi en löydä vastausta?

Sain ilolaulun sydämeen
sen sinulta, Jeesus, sain.
Sain rakkauden heikkoon
ihmiseen, sen sinulta,
Jeesus, sain,
Mä toisia osaan lohduttaa
ja paljon muuta mukavaa.
Mä siitä sinua kiitän.

