
Kotipyhis maaliskuussa 2023 

Voi miten ihana onkaan, kun ulkona on jo paljon valoisampaa 

kuin vaikka tammikuussa! Talvi etenee isoin harppauksin kohti 

kevättä ja aurinko valaisee jo pitkän pätkän päivällä. Valoisa 

päivä ja hyvä sää houkuttelevat varmasti myös ulkoilemaan! 

Näin maaliskuussa monet meistä saavat viettää vähän 

talvilomaa. Kaikki koululaiset ainakin ovat viikon hiihtolomalla 

huilaamassa koulutyöstä. Onnistutkohan käymään ihan 

hiihtämässä…? 

Maaliskuu on myöskin pääsiäiseen valmistautumisen kuukausi. 

Ollaan siis matkalla kohti pääsiäistä. Sitä aikaa kutsutaan myös 

nimellä paastonaika. Silloin ennätetään tehdä rauhassa kaikki 

pääsiäisen valmistamiseen liittyvät asiat, mutta paastonaika on 

tarkoitettu meille myös muunlaiseen tekemiseen ja olemiseen.  

Paastonaikana nimittäin voidaan vähän pysähtyä ja miettiä, mitä 

meille oikein kuuluukaan. Mikä on meille todella tärkeää ja 

kuinka voimme antaa niille asioille enemmän aikaa? 

Lastenkirkolla on sivuillaan kiva Paastokalenteri lapsille ja 

perheille. Sieltä löytyy hyviä ideoita mietittäväksi yhdessä. Voit 

käydä kurkkaamassa kalenteria osoitteessa lastenkirkko.fi – 

Päkän ja Pulmun juhlat.  

Yksi paastonaikaan hyvin sopiva asia on rukous. Siellä 

paastokalenterissakin oli yksi kiva rukous: Jeesus, auta pitämään 

huolta itsestäni, toisista ja luonnosta.  

Monille meistä iltarukous on aika luonteva tapa muistaa rukoilla 

itsemme, tärkeiden asioiden ja toisten ihmisten puolesta. Tässä 

kuussa voisimmekin miettiä tuota rukoilemista vähän 

enemmänkin. Jeesus itse opetti aikoinaan opetuslapsia rukoillen 

lähestymään Taivaallista Isää. Hän opetti heille Isä meidän- 

rukouksen. Siitä lähtien sitä rukousta ovat rukoilleet kaikki 

kristityt ympäri maailmaa. Tunnistatko sinä jo Isä meidän- 

rukouksen? 

Tutumpi tapa rukoilla voi kuitenkin olla oman iltarukouksen 

rukoileminen. Iltarukouksia voi halutessaan vaihdella tai sitten 

lausua aina sen saman, jo tutuksi tulleen, oman rukouksen. 

Kokosin tähän kotipyhikseen monia erilaisia iltarukouksia, joita 

voitte kotona yhdessä rukoilla. 

Kuukauden askarteluidea voisi olla noille rukouksille rukouspussin 

valmistaminen. Voitte joko tulostaa tai kirjoittaa kaikki nuo 

rukoukset paperille tai kartongille (tai ne rukoukset, jotka 

haluatte). Ja sitten ne rukouslappuset/kortit voi laittaa pussiin ja 

nostaa sieltä eri rukouksen aina halutessaan. Jos kotoa löytyy jo 

joku sopiva pussukka, voitte käyttää sitä tai sitten ommella itse 

uuden ja tähän käyttöön sopivan. 

Minä ompelin huovasta 

tällaisen mukavan 

pehmeän pussukan 

iltarukouskortteja varten.  

Leikkaa sopiva pala 

askarteluhuovasta, esim. 

12 cm x 30 cm, taita pala 

kaksinkerroin ja ompele 

reunat sopivilla pienillä 

pistoilla. Pujota lanka 

ommellen harvoilla 

pistoilla pussukan 

yläosaan, niin että sillä 

voit kiristää pussinsuun 

sitten kiinni. Ja 

rukouslappuset ensin 

pussukkaan! Sieltä on 

mukava iltaisin nostaa 

sille illalle uusi rukous! 

Mukavaa maaliskuuta! 

Susanna  



 

 

Rakas Jeesus, siunaa meitä, 

anna meille enkeleitä. 

Siivillänsä meitä peitä, 

älä meitä koskaan heitä. 

Pienet, suuret ihmiset, 

Taivaan Isä suojelet. 

Siunaa meitä kaikkia, 

yöllä sekä päivällä. 

Minä lapsi pienoinen, 

aamuin, illoin rukoilen. 

Pienet kädet yhteen liitän, 

Taivaan Isää aina kiitän. 

Kiitän tästä päivästä, 

kiitän koko elämästä. 

Jeesus, tule turvakseni, 

kätes anna suojakseni, 

kun käyn kohta nukkumaan 

niin unen päästä kiinni saan. 

Rakas Isä suojahasi 

nukkua mun taasen suo. 

Enkelisi kaitsijaksi 

käske vuoteheni luo. 

Saapunut on ilta, uni tulla saa. 

Rukousten silta meitä kannattaa. 

Jeesus hoida meitä, vierellemme jää, 

anna enkeleitä, kun on pimeää. 

Pienet kädet yhteen liitän, 

Isää Taivaallista kiitän. 

Jeesus siunaa meitä, 

anna turvaks enkeleitä. 

Tule pikku enkeli, 

tule taivahasta. 

Tule valkosiivillä 

ja siunaa (lapsen nimi) lasta. 

Hyvä Isä taivahasta 

katso mua pientä lasta. 

Enkeli suojakseni laita, 

sitten ei mua mikään haita. 

Levolle lasken, Luojani, 

armias ole suojani. 

Sijaltain jos en nousisi, 

taivaaseen ota tykösi. 

Tule Jeesus lapses luo, 

armos, siunaukses, suo. 

Tue pientä horjuvaa, 

johda tietä oikeaa. 

Hyvää yötä, 

Jeesus myötä, 

kiitos tästä päivästä. 

Kauniita unia ja enkeleitä! 

Väsyneenä uinahdan, 

silmät kiinni ummistan. 

Anna Herra enkelten 

tulla luo mun pienoisen. 

Päivän touhut taakse jää, 

minua jo väsyttää. 

Kiitos, että nukkumaan 

peiton alle mennä saan. 

Hyvää yötä Jumala. 

Siunaa meitä kaikkia. 

 

Kiitos, että lapsenasi 

olen Isä suojassasi. 

Muistat minut nimeltä, 

olet aina lähellä. 
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