
Jumalan kämmenellä 
ei pelkää lintunen,
Jumalan kämmenellä 
ei pelkää ihminen.
Kaikille tilaa riittää, 
kaikille paikkoja on.
Jumalan kämmenellä 
ei kukaan ole turvaton.

Jumala meitä kutsuu 
nyt suojaan turvaisaan.
Jumala meitä kutsuu 
ja kantaa voimallaan.
Milloinkaan ei hän hylkää, 
lastensa kanssa hän on.
Jumalan kämmenellä 
ei kukaan ole turvaton. Vk 499Ju
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Saku-vaarin

Pietari vankilassa (Apt 12:4-18)

Etsi enkelin kädestä ”lanka”, joka irrottaa kahleet Pietarista. (Apt 12:7)

- iltahartaus

Piirrä ympyrään oma kuvasi!

Minä olen ihme, suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,
minä tiedän sen.
Psalmi 139:14



Pietarin kalansaalis (Joh 21:1-14)

Kuinka paljon kaloja saatiin? (Lk 5:11)

Piirrä verkkoon oikein paljon erilaisia kaloja!

Kirjoita nimesi Elämän kirjaan!

Mutta älkää siitä iloitko, että hen-
get teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, 
että teidän nimenne on merkitty 
taivaan kirjaan.
Lk 10:20

Saku-vaarin

- iltahartaus



Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Piirrä itsesi Taivaan Isän perheväen joukkoon ja väritä kuva.



Anna meille tänä päivänä 
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Mitä lintuja tunnistat luonnossa. 
Piirrä kuvaan lintu. Montako lintua löydät?

Tehtävä: Minun ruokarukoukseni:

Mikä sana kirjaimista muodostuu?

Väritä kaikki kuvat.



Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima 
ja kunnia iankaikkisesti. 
Aamen.

Ristinmerkki
Ristinmerkki on kristittyjen tunnusmerkki ja uskontunnustus, 
jolla siunataan joko itsensä tai toisia ihmisiä tai asioita. 

(Ps. 121:7–8)



Isä meidän, 
joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
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 saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on 
valtakunta ja voima ja kunnia 
iankaikkisesti. 
Aamen.


