HYVÄN MUISTON PUISTO

ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE
Pulmu pakkasi matkalaukkua. Se oli niin täynnä hyviä muistoja, että Päkän piti istua sen päälle.
Vasta sitten napsahti laukku kiinni.
"Mistä olet saanut näin paljon hyviä muistoja?" Päkä kysyi.
"Elämästä", sanoi Pulmu.
"Mennäänkö keräämään myös minulle?" Päkä kysyi.
Päkä ja Pulmu menivät muistojen puistoon. Ihania tapaamisia ja juhlia kasvoi sen puissa.
Leikkejä ja vanhoja ystäviä nousi nurmikosta kuin kukkia. Pensaista yksi ojenteli siroja oksiaan
tuulen perässä.
"Katso!" sanoi Päkä.
Pensaan juurella oli väsynyt perhonen.
"Olen lentänyt jo koko pitkän päivän", perhonen sanoi.
Sen hymy oli haikea.
"Voit nukkua välillä. Sitten jaksat taas", Päkä sanoi perhoselle.
"Minulla on vain yksi päivä. Lentelin sen onnellisena", perhonen sanoi.
Päkä nosti perhosen Pulmun selkään.
"Minä näytän sinulle taivaan", Pulmu sanoi. "Katso, miten punainen. Aurinko laskee pian."
"Ja kuuntele, millainen lähtölaulu sinulle kasvoi tähän", Päkä sanoi ja poimi kauniin sävelen.
Perhonen pani silmänsä kiinni ja sanoi onnellisena:
"Ajatelkaa, minä sain nähdä kaiken tämän."
Sitten se veti siipensä suppuun. Pulmu laski sen kauniin pensaan juurelle. Päkä peitteli sen
ruusun terälehdellä.
"Hyvää matkaa, perhonen. Me muistamme sinut aina."
Illalla Päkä sanoi: "Perhosen tapaamisesta jäi ihana muisto. Mahtuuko se matkalaukkuun?"
"Voit panna sen omaan reppuun", Pulmu sanoi. "Parhaat muistot kannattaa pitää ihan lähellä."
Tämän päivän muistoon
suljen kaiken rakkaan,
muistojeni puistoon
elämäni pakkaan.
Kiitos, Jeesus, siitä.

Pyhäinpäivä

Päkä on minulle
tärkeä.
Kuka on tärkeä
sinulle?

Hyvää
pyhäinpäivää!
Hauska nähdä
pitkästä aikaa.

TEHTÄVÄ
Väritä pudonneet lehdet.
Puu on pudottanut lehtensä.
Se näyttää kuolleelta.
Mutta keväällä se taas herää.

VÄRITÄ OIKEAT ILMEET.

ETSI.

Millaisella mielellä olet tänään
ollut?

Yhdistä
samanlaiset
pilvet.

PULMU

KIRKKO

TUULI
PÄKÄ
TOIVO

Tule mukaan
Lastenkirkon
kylään.

TOIMI

Väritä Lastenkirkon
kylän talot.

ETSI.
Löydätkö kuvasta
4 kaveriani?

JATKA SARJAA.
Minkäväriset tulevat seuraavaksi?
Väritä kaksi seuraavaa lehteä.

Seuraa kynällä
viivaa.

Ota selvää,
missä minä
asun.

PUHALTAMO

PIIRRÄ KUVA.
Piirrä kehykseen sinulle
rakas ihminen.

Risti on Jeesuksen merkki.
Kuinka monta ristiä löydät
kuvasta?
Väritä oikea numero.

SYTYTÄ RUKOUKSEN KYNTTILÄ.
Ketä haluat tänään muistella?
Piirrä ja väritä kynttilä valmiiksi.

