Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Tulosta
jokainen sivu eriväriselle paperille. Leikkaa ja
liimaa kortit värikkäille kartonkipalasille.
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.
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Nimilappu pussinnauhaan,
peliohje pussiin.

Peli sisältää 63 korttia. Kortit on jaettu
väreillä eri aiheisiin; kiitos, ylistys,
anteeksi, esirukous, pyynnöt, Isämeidän.
Pelin tarkoituksena on oppia rukoilemaan
erilaisia rukouksia ja rohkaista
rukoilemaan myös omia rukouksia.
Jokainen nostaa vuorollaan kortin ja lukee
rukouksen ääneen. Jos siitä nousee
mieleen oma asia, voi rukoilla samalla sen
puolesta.

Rukouskortit

Rukouskortit

Jeesus, auta
niitä lapsia,
jotka joutuvat
elämään pelon
alla.

Jeesus, auta niitä
lapsia, jotka
joutuvat asumaan
kadulla vaarojen
keskellä.

Jeesus, auta niitä
lapsia, jotka joutuvat
elämään sodan tai
väkivallan keskellä.

Jeesus, auta niitä
lapsia, joita kiusataan
ihonvärin tai muun
näkyvän asian takia.

Jeesus, auta niitä
lapsia, joilla ei ole
tarpeeksi ruokaa ja
puhdasta vettä.

Jeesus, auta niitä
lapsia, jotka ovat
joutuneet
lapsisotilaiksi.

Jeesus, auta niitä
lapsia, jotka
joutuvat tekemään
raskasta työtä.

Jeesus, auta niitä
lapsia, jotka
kärsivät pahojen
ihmisten tähden.

Jeesus, auta niitä
lapsia, jotka ovat
sairaana tai ovat
vammautuneet.

Isä, siunaa
seurakunnan
pastoreita ja muita
työntekijöitä.

Isä, siunaa ja auta
niitä, joilla on
rahahuolia ja
vaikeuksia velkojen
kanssa.

Isä, siunaa
perhettäni, jokaista
joka siihen kuuluu,
äitiä, isää, siskoa,
veljeä . . .

Isä, siunaa ja auta
Suomen hallitusta ja
eduskuntaa tekemään
hyviä päätöksiä.

Isä, siunaa Suomen
presidenttiä ja anna
hänelle viisautta
johtaa maatamme.

Isä, siunaa
pyhäkoulun ja kerhon
opettajia ja kaikkia,
jotka tekevät työtä
lasten hyväksi.

Isä, siunaa ja auta
poliiseja ja tuomareita
ja muita virkamiehiä
tekemään hyvää työtä.

Jeesus, siunaa
kaikkia, jotka antavat
omastaan Jumalan
työlle.

Isä, siunaa
sukulaisiani,
mummoa, pappaa,
tätiä, setää . . .

Sinä olet Jumalani,
sinua minä kiitän,
Jumala, sinua minä
suuresti ylistän.

Ylistetty olkoon
Herra, Israelin
Jumala,
iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Ylistä Herraa,
minun sieluni, ja
kaikki mitä minussa
on, ylistä hänen
pyhää nimeään.

Herra, sinun
nimesi on ikuinen!
Sinun nimesi
kaikuu polvesta
polveen.

Laulakaa Herralle
uusi laulu,
kokoontukaa ja
ylistäkää häntä, te
Herran omat!

Minä laulan sinun
kunniaasi, Jumalani,
kuninkaani! Minä
mietiskelen sinun
ihmetekojasi.

Minä kunnioitan
sinua, Jumalani, sinä
kuningas, ja kiitän
sinun nimeäsi aina ja
iankaikkisesti!

Halleluja!
Kiittäkää Herraa!
Hän on hyvä, iäti
kestää hänen
armonsa.

Suuri on Herra,
Jumala! Hän on
kaikkien kansojen
yläpuolella. Ylistäkää
hänen nimeään!

Isä, auta minua
hylkäämään kaiken
sen, mikä ei ole
oikein sinun
edessäsi.

Isä, minä pyydän
rakkautta niitä
kohtaan, joiden
kanssa minulla on
vaikeaa.

Isä, auta minua
elämään sinun
tahtosi mukaan ja
tekemään oikeita
päätöksiä.

Isä, minä pyydän
lohdutusta surun
keskelle.

Isä, minä pyydän
pitkämielisyyttä
odottamisessa.

Isä, minä pyydän
kärsivällisyyttä
vaikeuksissa.

Isä, anna minulle
hyvä ystävä
kaveriksi.

Isä, auta minua
koulutehtävissä
ja kokeissa.

Isä, auta minua
tottelemaan äitiä
ja isää.

Jeesus, anna
anteeksi, kun olen
riidellyt . . .

Jeesus, anna
anteeksi, kun en
ole totellut äitiä ja
isää.

Jeesus, anna
anteeksi, kun olen
kiusannut . . .

Jeesus, anna
anteeksi, kun olen
valehdellut . . .

Jeesus, anna
anteeksi, kun olen
ollut kateellinen ja
vihainen . . .

Jeesus, anna
anteeksi, jos olen
loukannut
lähimmäiseni
tunteita.

Jeesus, anna
anteeksi, kun
olen puhunut
pahaa . . .

Jeesus, anna
anteeksi, kun olen
käyttäytynyt
sopimattomasti.

Jeesus, anna
anteeksi, kun olen
varastanut . . .

Kiitos, Jeesus,
että aina kuulet
minua.

Kiitos, Jeesus,
kun pidät minusta
huolta.

Kiitos, Jeesus,
että rakastat
minua.

Kiitos, Jeesus
avustasi
koulussa.

Kiitos, Jeesus,
kavereista, jotka
olet minulle
antanut.

Kiitos, Jeesus,
että saan tuoda
huoleni sinulle, ja
sinä autat minua.

Kiitos, Jeesus,
hyvästä kodista.

Kiitos, Jeesus,
että olet varjellut
minua.

Kiitos, Jeesus,
että annat syntini
anteeksi.

Tapahtukoon sinun
tahtosi, myös maan
päällä niin kuin
taivaassa.

Anna meille tänä
päivänä meidän
jokapäiväinen
leipämme.

Ja anna meille
meidän syntimme
anteeksi,

niin kuin mekin
anteeksi annamme
niille, jotka ovat
meitä vastaan
rikkoneet.

Äläkä anna meidän
joutua kiusaukseen,
vaan päästä meidät
pahasta.

Sillä sinun on
valtakunta ja voima
ja kunnia
Iankaikkisesti,
Aamen.

Tulkoon sinun
valtakuntasi.

Pyhitetty
olkoon sinun
nimesi.

Isä meidän,
joka olet
taivaissa!

