
Raamatunkohtia 

rukouksesta 

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, 

pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien 

ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien 

vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää 

tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin 

hurskaasti ja arvokkaasti.   1 Tim 2:1,2 

 

Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen 

teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä 

sen menestys on teidänkin menestyksenne. Jer 29:7 

 

Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle 

annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn 

puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa 

evankeliumin salaisuutta… Ef 6:19 

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän 

Hengen antamaan rakkauteen vedoten pyydän teitä, 

veljet, tukemaan minua taistelussani. Rukoilkaa 

Jumalaa puolestani, että en Juudeassa joutuisi 

epäuskoisten käsiin ja että lahja, jonka vien 

Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen. Room 15: 30,31 

 

Minä rukoilen sinua, Herra. Kunpa tämä hetki olisi 

otollinen. Jumala, vastaa minulle! Onhan hyvyytesi 

suuri ja apusi varma. Ps 69:13 

 

Heittäkää kaikki murheenne hänen kannetta-

vakseen, sillä hän pitää teistä huolen. 1 Piet 5:7 

 

Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien 

uuvuttamat. Minä annan teille levon. Matt 11:28 

 

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa 

pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen 

kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil 4:6 

 

Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, 

rukoilkaa hellittämättä. Room 12:12  

 

Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden 

puolesta, jotka parjaavat teitä. Luuk 6:28 

 

Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. 

Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien 

pyhien puolesta. Ef 6:18 

Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja 

kiittäen.  Kol:4:2 

 

Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa 

toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan 

rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Jaak 5:16 

 

Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja 

pelastaa heidät kaikesta hädästä. Ps 34:17 

 

Auta meitä väkevällä kädelläsi, pelasta ne, joita 

rakastat. Vastaa meille! Ps 60:5 

 

Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun hetkellä 

tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi. Ps 5:3 

 

Herraa minä ahdingossani huudan, ja hän vastaa 

minulle. Ps 120:1 

 

sillä hän kuulee köyhän avunhuudot ja rientää 

turvattoman auttajaksi. Ps 72:12 

 

Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän 

kuulee hartaan pyyntöni. Ps 116:1 

 

Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät, 

hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä.  

Ps 145:19 

 

Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te 

saatte.  Matt 21:22 

 

Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te 

löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Matt 7:7 

 

Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun 

nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne 

on täydellinen.  Joh 16:24 

 

mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä 

teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Joh 14:13 

 

Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja 

minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja 

tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun 

niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun 

nimessäni häneltä pyydätte. Joh 15:16 

 

Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa 

pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se 

on teidän. Mark 11:24 



Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä 

minun nimessäni, sen hän antaa teille. Joh 16:23 

 

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät 

teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte 

sen. Joh 15:7 

 

Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että 

hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen 

tahtonsa mukaisesti. 1 Joh 5:14 

 

Minä huudan avukseni Herraa, ja hän vastaa minulle 

pyhältä vuoreltaan. Ps 3:4 

 

Tietäkää: Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. 

Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi. Ps 4:3 

 

Hän on kuullut hartaan pyyntöni ja vastaa 

rukoukseeni.  Ps 6:9 

 

Hän muistaa kaikkia sorrettuja, hän kuulee heidän 

avunhuutonsa. Ps 9:12 

 

Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuaan, 

vastaa hänelle pyhästä taivaastaan, pelastaa hänet 

oikean kätensä voimalla. Ps 20:6 

 

Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon: 

että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni 

päivät! Saisin katsella Herran ihanuutta hänen 

pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle.   

Ps 27:4 

 

Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa, minä 

turvaan Herraan, Jumalaani, ja kerron kaikista hänen 

teoistaan. Ps 73:28 

 

Laulakaa Herralle, ylistäkää Herraa! Hän pelastaa 

avuttoman pahantekijöiden käsistä. Jer 20:13 

 

Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää 

hän on sinulle tehnyt. Ps 103:2 

 

Kiittäkää häntä hänen hyvistä töistään, ylistäkää 

häntä kaikkien kuullen!  Snl 31:31 

 

Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, 

miten suuri ja mahtava sinä olet! Sinun vaatteenasi 

on kirkkaus ja kunnia. Ps 104:1 

 

Riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat, oikeamieliset, 

ylistäkää häntä! Ps 33:1 

 

Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! 

Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen 

avustaan. Ps 96:2 

 

Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä 

kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvi-

vaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa  

hänen edessään!  Ps 68:4 

 

Iloitkaa, hurskaat! Iloitkaa Herrasta, ylistäkää hänen 

pyhää nimeään! Ps 97:12 

 

Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa 

hänen valtaistuimensa eteen, hänen jalkojensa 

juureen! Hän on pyhä. Ps 99:5 

 

Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen 

esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, 

ylistäkää hänen nimeään. Ps 100:4 

 

Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen 

valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni!   

Ps 103:22 

 

Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoot kaikki, 

jotka etsivät Herraa! Ps 105:3 

 

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, 

kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!  

Ps 105:1 

 

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, 

kansakunnat! Ps 117:1 

 

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen 

armonsa. Ps 118:1 

 

Ylistäkää Herraa, hän on hyvä! Soittakaa hänen 

nimensä kunniaksi, se on ihana ja suloinen! Ps 135:3 

 

Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä 

ei lisätä. Snl 10:22  

 

Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka 

kulkee taivasten yli sinun apunasi ja korkeudessaan 

pilvien päällitse. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, 

sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.  

5 Moos 33:26-27 


