Tämän rukousvihkon sisällöstä
Kun ihminen tulee uskoon on hänen tärkeää oppia rukoilemaan ja
viettämään paljon aikaa Jeesuksen kanssa. Tässä vihkossa on rukouksia,
jotka auttavat sinua puhdistamaan elämääsi ja sydäntäsi vääristä asioista,
joista on haittaa Jeesuksen seuraamisessa. Apostolien teoissa kerrotaan,
miten ihmiset uskoon tultuaan polttivat taikakirjansa (Ap.teot 19:19), vaikka
niiden arvo oli suuri sen ajan maailmassa. Tässä on meillekin malli hylätä
kaikki väärä ja vahingollinen ja sanoutua suullaan irti ja tunnustaa Jeesuksen
Herruus elämän kaikilla alueilla. Tunnusta synti, hylkää se Jeesuksen nimessä
ja veressä sekä pyydä anteeksi, niin saat armon. (San.laskut 28:13). Siinä
lyhyesti koko asia. On myös tärkeää, että löydät itsellesi rukouspiirin jossa
voit käydä rukoilemassa, sekä käydä seurakunnan rukouskokouksissa ja
pyytää myös esirukousta seurakunnan tilaisuuksissa esim. pastorilta tai
seurakunnan työntekijöiltä. Näin Herra pääsee koskettamaan sinua ja saat
siunauksen elämääsi.
Tämän vihkon sisällön olen saanut rukoillen niiden vuosien aikana kun kuljin
eri paikoissa kertomassa Jeesuksesta ja huomasin, ettei tällaista ollut
valmiina, vaikka sitä olisi kipeästi tarvittu monen ihmisen kohdalla. Toivon ja
rukoilen, että tästä rukousvihkosta on sinulle suuri ilo, kun luet sitä ääneen
ja teet täyttä totta sydämen tasolla näiden asioiden kanssa.
Osoitteesta www.citymission.fi löytyy yhteystiedot jossa myös paljon muuta
evankelioivaa materiaalia, kuten traktaatteja.
Ali Niemelä puh 045 873 9150
LUE TÄMÄ ÄÄNEEN!
Ymmärrän, että on vain yksi oikea ja elävä Jumala (2. Moos.20:2,3), joka on
Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja että Hän on arvollinen saamaan kaiken kunnian,
ylistyksen ja palvonnan Luojana, Ylläpitäjänä sekä kaiken Alkuna ja Loppuna
(Ilm.4:11; 5:9,10; Jes.43:1, 7, 21).
Ymmärrän, että Jeesus Kristus on Messias, Sana, joka tuli lihaksi ja asui
meidän keskellämme (Joh.1:1, 14). Uskon, että Hän tuli tekemään tyhjäksi
Saatanan teot (1. Joh.3:8), että Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi
ne kaikki häpeään saaden niistä voiton (Ko1.2:15).
Uskon, että Jumala on osoittanut rakkautensa minuun, koska kun minä vielä
olin syntinen, Kristus kuoli minun puolestani (Room.5:8). Uskon, että Hän on
vapauttanut minut pimeyden valtakunnasta ja siirtänyt minut omaan

valtakuntaansa, ja Hänessä minulla on lunastus ja syntien anteeksiantamus
(Ko1.1:13, 14).
Uskon, että. ilman Kristusta en voi tehdä mitään (Joh.15:5), joten myönnän
olevani riippuvainen Hänestä. Päätän pysyä Kristuksessa, että kantaisin paljon
hedelmää ja toisin kunniaa Herralle (Joh.15:8). Julistan Saatanalle, että
Jeesus on minun Herrani (1. Kor.12:3), ja hylkään kaikki Saatanan
jäljitelmälahjat ja teot elämässäni.
Uskon, että olen nyt Jumalan lapsi (1. Joh.3:13), ja että minulla on paikka
Kristuksen kanssa taivaassa (Ef.2:6). Uskon, että minut on pelastettu Jumalan
armosta uskon kautta, uskon, että pelastus on lahja eikä ole minun omien
töideni hedelmää (Ef.2:8).
Haluan vahvistua Herrassa ja otan voimakseni hänen väkevyytensä (Ef.6:10).
En luota mihinkään omaani (Fi1.3:3),
sillä taisteluaseeni eivät ole ihmisten aseita (2. Kor.10:4).
Puen ylleni Jumalan taisteluvarustuksen (Ef.6:1017)
ja päätän seistä lujana uskossa ja vastustaa pahaa.
Uskon, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt.28:18),
ja että Hän on kaikkien valtojen ja voimien yläpuolella (Ko1.2:10).
Uskon, että Saatana ja hänen demoninsa ovat minulle alamaisia
Kristuksessa, koska olen Kristuksen ruumiin jäsen (Ef.1:1923).
Sen vuoksi tottelen kehotusta vastustaa paholaista (Jaakob 4:7)
ja käsken häntä Kristuksen nimessä lähtemään luotani.
Uskon, että totuus vapauttaa minut (Joh.8:32)
ja että valkeudessa vaeltaminen on ainoa yhteyden tie (1. Joh.1:7).
Tämän vuoksi vastustan Saatanan eksytystä vangitsemalla kaikki ajatukset
kuuliaisiksi Kristukselle (2. Kor.10:5).
Myönnän, että Raamattu on ainoa auktoriteetti (2. Tim.3:1517). Haluan
puhua totuutta rakkaudessa (Ef. 4.15)
Pyydän taivaallista Isääni täyttämään minut Pyhällä Hengellään (Ef.5:18),
johdattamaan minut koko totuuteen (Joh.16:13) ja antamaan elämääni
voiman, niin että voin elää synnin yläpuolella eikä minun tarvitse toteuttaa
ruumiini haluja (Gal.5:16).
Ristiinnaulitsen ruumiini (Ga1.5:24)
ja päätän vaeltaa Hengessä.
Haluan antaa ruumiini vanhurskauden aseeksi, eläväksi ja pyhäksi uhriksi ja
uudistun mieleltäni Jumalan elävän sanan kautta, niin että voin arvioida,
mikä on hyvää, mikä Jumalan tahto, hänen mielestä mukaista ja täydellistä
(Room.6:13; 12:1,2).
Irtisanoudun kaikista itsekkäistä tavoitteista ja valitsen kaikkein tärkeimmän
tavoitteen rakastaa (1. Tim.1:5). Päätän totella kaikkein suurinta käskyä:

rakastaa Herraa Jumalaani kaikesta sydämestäni, sielustani ja mielestäni ja
rakastaa lähimmäistäni niin kuin itseäni (Matt.22:3739). AMEN

VAPAUTUSRUKOUS VANHOISTA SYNNEISTÄ JA VÄÄRISTÄ ASIOISTA:
Herra, Jeesus Kristus, kiitän Sinua, että elit ihmisenä täällä maan päällä,
kuolit ristillä minun syntieni tähden, sait voiton pahasta nousemalla kuolleista
ja nousit ylös kirkkauteen.
Tunnustan, että olen ollut tottelematon Sinua kohtaan, Herra. Tarvitsen
apuasi ja armoasi tehdäkseni parannuksen ja pyydän Sinua nyt
puhdistamaan ruumiini, sieluni, henkeni ja ajatukseni Jeesuksen Kristuksen
verellä, amen.
Olen hakenut yliluonnollisia kokemuksia jotka eivät ole Sinusta, Herra. Anna
minulle anteeksi tekoni. Hylkään Jeesuksen Kristuksen nimessä kaiken
noituuden, taikavoimat, käärmeen voimat ja henget sekä magian, mustan ja
valkoisen. Hylkään quijalaudat ja kaikki okkultiset pelit. Hylkään kaiken
henkien manaamisen, nekromanian, spiritistiset istunnot, ja meediot sekä
pahoihin tarkoituksiin käytetyn hypnoosin. Hylkään Jeesuksen nimessä ja
voimalla kaiken povaamisen, kämmenestä ja teen lehdistä ennustamisen,
kristallipalloon katsomisen ja tarotkorteilla tai muilla korteilla ennustamisen.
Hylkään kaiken tähdistä ennustamisen ja horoskooppien harrastamisen.
Hylkään kaikki psyykkiset taidot, kaiken metafyysisen taidon ja teot, hylkään
kaiken astraaliprojektion ja muut demoniset taidot. Hylkään kaiken koskaan
lukemani kirjallisuuden joka rohkaisee tällaiseen toimintaan ja lupaan tuhota
kaikki sellaiset kirjat jotka omistan. Hylkään kaikki kuitit jotka kieltävät
Jeesuksen Kristuksen maahan vuotaneen veren voiman. Hylkään kaikki
filosofiat jotka kieltävät Kristuksen Jumaluuden. Hylkään sielunvaelluksen
harhaopin ja osallistumiseni joogamietiskelyyn. Hylkään kaikki minua sitovat
ja piinaavat henget. Hylkään kaikki epäjumalat elämässäni ja tahdon antaa
kaiken kunnian ja kiitoksen vain ja ainoastaan Herralleni, Jeesukselle
Kristukselle. Amen.

ANTEEKSIANTAMUSRUKOUS
Herra, Jeesus Kristus, minä polvistun Valtaistuimesi eteen ja pyydän Pyhän
Hengen läsnäoloa tulemaan ja auttamaan minua. Haluan antaa omasta,
vapaasta tahdosta anteeksisaamisen lahjan niille, jotka ovat loukanneet
minua ja jotka eivät ansaitse sitä. Haluan tuhot vihollisen ja riistää siltä
lailliset oikeudet vahingoittaa minua. Jeesuksen nimessä annan anteeksi
Äidilleni, annan anteeksi Isälleni. Annan anteeksi aviopuolisolleni. Annan
anteeksi lapsilleni. Annan anteeksi työkavereilleni. Annan anteeksi veljilleni ja
siskoilleni. Annan anteeksi ystävilleni ja jokaiselle ihmiselle joka on tehnyt
syntiä minua vastaan. Annan jokaiselle anteeksi ilman mitään vaatimuksia.
Annan myös anteeksi itselleni kaikki virheeni ja vääryyteni. Päästän itseni irti
kaikista niistä täydellisesti, amen.
Herra, Jeesus Kristus. Vetoan Sinun pyhään sanaasi raamatussa, jossa
kirjoitettu on: " ja anna meille anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme
niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet". Tämän perusteella pyydän
vapautta. Haluan murtaa kaiken vihollisen otteen elämästäni ja pyydän rakas
Jeesus Kristus, että opetat minua elämään anteeksiantamuksessa ja
rakkaudessa, ilman katkeruutta. Jeesuksen voimallisessa nimessä, amen.
SYNNINTUNNUSTUS JA VAPAUTUSRUKOUS
Kirjoitettu on: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on
uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä."
Rakas Jeesus, tunnustan, että olen antanut vallan lihan/ruumiini himoille
jotka sotivat sieluani vastaan ja myönnän olevani täysin synnin turmelema
ihminen.
Haluan tunnustaa Sinulle, rakas Jeesus, seuraavat syntini:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Kiitos Jeesus, että saan ottaa Sinun kalliin vuodatetun veresi kautta
anteeksiantamuksen ja puhdistuksen. Kiellän pimeyden voimilta kaiken
maaperän elämässäni jonka se on saanut, kun olen tietoisesti tehnyt syntiä.
Jeesuksen Kristuksen voimallisessa nimessä, amen.

TAISTELU ON HERRAN  RUKOUS
Jeesuksen nimessä julistan tänään, että taistelu on Sinun, rakas Kaikkivaltias
Isä. Minä luovutan sen täydellisesti Sinulle, minä annan koko elämäni,
tulevaisuuteni ja tahtoni Sinun voimallisiin käsiisi. Minä valitsen siunauksen,
en kirousta, minä valitsen elämän, en kuolemaa. Jeesuksen nimessä
katkaisen kaikki siteet, kahleet, sanat, lupaukset, valat ja liitot ihmisten ja
Henkivaltojen kanssa jotka ovat ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa ja voi
häiritä elämääni Herran Jeesuksen Kristuksen seuraamisessa. Olen
täydellisesti Sinun siunattu sotilaasi tästä hetkestä lähtien. Amen.
SOTAASU
Haluan vahvistua Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa. Jeesuksen
nimessä puen ylleni Jumalan koko sotaasun, voidakseni kestää perkeleen
kavalat juonet. Sillä minulla ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan
hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa.
Sen tähden otan päälleni Jumalan koko sotaasun, voidakseni pahana
päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuani pysyä pystyssä. Seison siis
kupeet totuuteen vyötettynä, ja olkoon pukunani vanhurskauden haarniska, ja
kenkinä jaloissani alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa otan uskon kilven,
jolla voin sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja otan vastaan
pelastuksen kypärän ja Hengen miekan, joka on Jumalan sana.
Kiitos Isä, Jeesuksen nimessä. Totisesti.
VÄÄRIEN RUKOUKSIEN JA SANOJEN KUMOAMINEN
Rakas Taivaallinen Isä, Sinun Sanasi on tuonut minulle valkeutta. Uskon sen,
mitä Sanasi sanoo. Vastedes minä rukoilen halajamiseni. Nuhtelen ongelmaa,
puhun sille ja käsken sen lähteä.
Isä, Jeesuksen nimessä teen parannuksen kaikista typeristä rukouksistani ja
kadun niitä. Teen parannuksen kaikesta mitä olen saattanut liikkeelle ja voi
toimia minua tai rakkaitani vastaan.
Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sanojen auktoriteetilla rikon jokaisen
typerän ja vahingollisen sanan, jonka olen puhunut. Mikään paha ei voi
kohdata minua. Mikään vitsaus ei lähesty majaani. Sinä olet antanut
enkeleillesi minusta käskyn. He varjelevat minua kaikilla teilläni. Minun tielläni
on elämä, eikä siellä ole kuolemaa. Minä olen Jumalan sanan tekijä ja kaikki

mitä teen; menestyy. Jeesuksen Kristuksen, Herrani ja Vapahtajani nimessä
pysäytän kaikki voimat jotka minun typerät ja vahingolliset sanat ovat
lähettäneet liikkeelle.
Pyydän Sinulta, Jeesus Kristus anteeksi ja vastaanotan anteeksiannon tällä
hetkellä. Hillitsen kieleni ja puhun vain sitä mikä on rakentavaa ja hyvää. En
anna minkään turmeltuneen puheen päästä suustani rukouksessa tai
puheessa. Puhun ainoastaan sitä mikä on rakentavaa, Jumalan tahdon
mukaista ja niin, että se siunaa kuulijaa. En tahdo murehduttaa Pyhää
Henkeä.
Isä, Jeesuksen nimessä julistan itseni vapaaksi pimeyden vallasta. Seison
Herran Jeesuksen Kristuksen vapaudessa ja kuljen voitossa, sillä suurempi on
minussa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
Kirjoitettu on: "Mutta kiitos olkoon Jumalalle joka antaa meille voiton
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. "(Paav. k. korint. 15:57)
AAMURUKOUS
Kiitos Jeesus tästä uudesta armon päivästä. Kiitos että olet uskollinen ja
pidät meistä hyvää huolta tänäkin päivänä. Herra Jeesus pyydän, että teet
minun ja kotini ympärille täydellisen suojamuurin vihollista vastaan ja anna
tähän päivään Korkeimman suojeluksen. Herra ota kaikki harhat ja peitteet
silmieni päältä ja avaa silmäni näkemään niinkuin Sinä näet, Herra .Vahvista
askeleeni ja ohjaa tänäänkin, että saan kirkastaa Sinua työssäni ja
elämässäni. Jeesus, anna viisautesi ja voimasi käyttööni, sekä Juudan
Leijonan rohkea sydän.
Kiitos, että saan ristiinnaulita lihani himoineen ja haluineen ristille kanssasi.
Haluan vaeltaa Pyhässä Hengessä ja niin, etten lihan himoa täytä. Tahdon
vangita kaikki ajatukseni kuuliaisiksi Kristukselle ja vapautan itseni muista
lähteistä tulevista voimista. Tahdon olla tänäänkin vapaa pimeyden voimista
ja siteistä.
Ja kiitos, Jeesus, että olet Sanassa luvannut kantaa kaikki murheemme.
Nostan kaikki murheet sinun päällesi, ja sinä pidät niistä huolen .Kiitos
Jeesus, että suojelet kaikki rakkaitani. Siunaa Suomen kansaa ja kallista
isänmaatamme, jonka olet meille asuttavaksi antanut. Jätän itseni Sinun
siunaaviin käsiisi nyt. Amen
VÄÄRIEN USKONTOJEN JA OPPIEN HYLKÄÄMINEN:
Rakas Taivaallinen Isä, pyydän, että paljastat minulle okkultistiset toiminnat,
väärät uskonnot ja väärät opettajat joilta olen saanut tietoisesti tai

tietämättäni vaikutteita, amen.
(Kirjoita ylös mitä nousee ajatuksiisi ja rukoile seuraava rukous jokaisen opin
tai liikkeen kohdalla erikseen. Sana on aseesi, hengen maailma kuulee ja
vapaudut.)
Herra, tunnustan, että olen ollut mukana_______ Pyydän, että annat minulle
anteeksi. Jeesuksen nimessä hylkään täydellisesti ja lopullisesti, koska se on
väärennöstä. Amen.

Eikristillisiä liikkeitä ja uskontoja
Okkultistisia ilmiöitä
astraaliprojektio
kirjainpöytä
pöytien
nostaminen
transsissa
puhuminen
automaattikirjoitus
näyn omaiset unet
telepatia

Kristillinen tiede
Scientologia
The Way
International
varvulla veden
Unification Church
etsiminen
Mormonismi
harrastelijahypnoosi Jehovan todistajat
parantavat
Jumalan lapset
magneetit
loitsut
H.W. Armstrong

aaveet

henkinen suggestio

aineellistuminen

valkoinen ja musta
magia
verivalat
fetisismi

selvänäkeminen
ennustaminen

tarot‐kortit
kädestä lukeminen
astrologia

Kultteja

Muita uskontoja
Zenbuddhismi
Hare Krishna
Bahailaisuus
Ruusuristiläisyys
Science of Mind
Science of Creative

Eckankar
Roy Masters
Silva Mind
Control
Father Divine
Teosofinen
seura
Islam

Intelligence
Hinduismi
(Maailmanlaajuinen Transcendentaalinen Mustat muslimit
meditaatio
Jumalan kirkko)
Vapaamuurarius
Unitarianismi
New Age ‐liike

KIROUKSIEN POISTORUKOUS
Kirjoitettu on: "Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta kun tuli
kiroukseksi edestämme. Sillä kirjoitettu on —kirottu on jokainen joka on
puuhun ripustettu."
Kiitos Jeesus Kristus, että kannoit kaikki kiroukset ristille ja voitit kaiken
pahan vallan ja voiman kuolemalla ristillä puolestamme. Sillä perusteella
murskaan kaikki kirouksien voiman ja vallan elämässäni, kodissani,
taloudessani, avioliitossani sekä työssäni. Jeesuksen nimessä julistan itseni ja
elämäni sekä kotini, talouteni, työni ja avioliittoni vapaaksi kaikista kirouksista
täydellisesti. Kiitos Jeesus täydellisestä voitosta ja vapaudesta, amen.
Kirjoitettu on: "Jotta Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa
pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen."
Pyydän Herra Jeesus Kristus, että annat kaikkien siunaustesi tulla elämääni,

talouteeni, työhöni, avioliittooni sekä kotiini. Anna minulle (meille) terveyttä,
iloa, rauhaa ja menestystä. Opeta minua (meitä) näkemään Sinun
suunnitelmasi elämässämme ja anna meidän rukouksiin voimaa.
Rakas Jeesus, avaa minun silmäni näkemään mitä teen ja missä menen ja
ohjaa minua Sinun tielläsi, Herra. Amen.
Sielunhoidollinen ja siunaava rukous,
voidaan rukoilla itselle tai ystävälle
Jeesuksen nimessä nostan yltäni kaikki taakat ja katkaisen kaikki kahleet.
Jeesuksen nimessä murran ikeet yltäni, ja jokaisen istutuksen, jota Isä ei ole
istuttanut, revin pois juurineen Jeesuksen voittavassa nimessä. Jeesuksen
nimessä murran elämästäni jokaisen kirouksen, loitsun, maagisen voiman ja
kaiken noituuden ja lumoukset täydellisesti. Tahdon olla vapaa kaikista
okkultistisista voimista ja siteistä.
Jeesuksen nimessä puhdistan silmäni näkemään oikein, ja pudotkoon kaikki
suomut ja peitteet kokonaan sydämen silmieni päältä. Jeesus, valaise
sydämeni silmät näkemään oikein, ja anna silmävoidetta silmiini, että osaan
arvioida asioita oikein. Jeesus puhdista korvani ja avaa hengen korvat
kuulemaan Hyvän Paimenen ääni niinkuin Raamattu lupaa, ja puhdista ja
herkistä kaikki hengelliset aistin, että osaan toimia oikein.
Jeesuksen nimessä revin elämästäni irti kaikki orjantappurat ja ohdakkeet, ja
jokaisen okaan ja tutkaimen, jotka häiritsevät elämääni. Jeesuksen nimessä
päästän itseni irti kaikista sielullisista ja psyykkisistä voimista, jotka
häiritsevät mieltäni ja ajatuksiani, ja vangitsen jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi
Kristukselle.
Jeesuksen nimessä murtukoon jumalattomuuden valtikka elämäni yltä, ja
murtukoot egyptin vitsaukset. Jeesuksen nimessä katkaisen kielen ruoskan, ja
se saa väistyä kokonaan elämästäni. Jeesuksen nimessä väistykööt
elämästäni tuhoojasirkat, kalvajasirkat, syöjäsirkat, aikavarkaat ja rahavarkaat,
sekä kaikki pimeyden teot. Jeesuksen nimessä pyydän, että Jeesuksen
puhdas, Pyhä veri puhdistaa minut kaikesta käärmeiden ja skorpionien
myrkystä, ja kaikesta kielen saastasta. Jeesuksen nimessä poistukoon
elämäni yltä kaikki sorto, ylenkatse ja häväistys, ja katketkoon jokainen
synnin valjas. Jeesuksen nimessä pyydän, että sydämestäni irtoaa kaikki
katkeruuden juuret, ja että kaikki rahanhimo väistyy elämästäni. Amen.
Kiitos, Jeesus, että saan Aabrahamin siunauksen elämääni ja Jacobin
siunauksen elämäni ylle. Herra Jeesus, lähetä elämääni viljaa ja viiniä, öljyä
ja hunajaa ja anna Gileadin balsamia haavoihimme. Pyydän, Jeesus, että

ravitset pitkällä iällä ja terveydellä. Paranna ja lääkitse haavat, jotka meissä
ovat.
Jeesus, missä elämässäni on pimeyttä, tuo sinne valosi, missä kuolemaa, tuo
sinne elämäsi, missä kuivuutta, tuo sinne sateesi ja virvoittavat vedet. Missä
on sairautta, tuo terveytesi sinne, missä köyhyyttä, tuo yltäkylläisyys, missä
on elämässäni ahdinkoa, tuo sinne avaruutta ja vapautesi.
Herra Jeesus, siunaa Korkeimman Suojeluksella ja suojaa sulillasi joka päivä.
Herra, anna meille rauha sydämeen, sekä turvallinen mieli ja lepo. Jeesus
anna meille rakkauttasi ja armoasi joka päivä, sekä auta olemaan jalkojesi
juuressa niinkuin Maria, ja kuulemaan Sinun äänesi. Herra varjele, ettei
nimeni koskaan lähde pois Elämän kirjasta ja auta, että kestän loppuun asti.
Kiitos Jeesus kaikista rukouksien kuulemisista ja siunauksista. Amen
RUKOUS LASTEN PUOLESTA
Omien lasten puolesta kannattaa rukoilla paljon. He ovat erityisasemassa
Raamatun mukaan. Psalmi 102 jae 29 lupaa, että Herran palvelijan lapset
saavat asua turvassa, ja heidän jälkeläisensä pysyvät Herran edessä.
Kiitos Jeesus, että saan tuoda lapseni sinun eteesi. Vetoan Sinun Sanaasi.
Koska olen sinun palvelijasi, saan luottaa siihen, että lapseni elävät turvassa
joka päivä, ja sinä, Herra, huolehdit heistä todella hyvin. Amen.
VAPAUTUSRUKOUS
Jeesuksen nimessä ja veressä rikon kaikki jumalattomat ja vahingolliset
tunnesiteet elämässäni, hengessäni, sielussani ja ruumiissani, sekä kaikissa
ihmissuhteissani joita minulla on elämäni aikana ollut. Irrottaudun Jeesuksen
nimessä kaikesta väärästä vaikutuksesta ja hallinnasta, joita minulla on ollut
ihmisten kanssa ja jotka häiritsevät elämääni ja Jeesuksen seuraamista.
Katkaisen nämä siteet Jeesuksen nimessä ja veressä nyt. Pyydän sinua
Jeesus palauttamaan oikeanlaisen ja terveen itsenäisyyden elämääni ja
eheyttämään ne persoonallisuuteni osaalueet, jotka olen antanut ihmisten
hallintavallan alle. Pyydän Jeesus, että valtaat kaikki elämäni alueet, että
saan olla sinun siunaavan kätesi alla ja että sinä, Herra, johdat elämääni
siunatusti. Kiitos Jeesus hyvyydestäsi. Amen.
Jeesuksen nimessä annan anteeksi jokaiselle esiisälleni ja esiäidilleni, sekä
isälleni ja äidilleni. Haluan irrottautua kaikista synnin siteistä ja taakoista,
jotka tulevat menneistä sukupolvista. Jeesuksen nimessä ja veressä rikon
jokaisen kirouksen ja pahan hallintavallan minun ja perheeni elämässä ja
murran kaiken demonisen sorron elämässämme. Jeesuksen nimessä kirotut

henget ulos elämästäni ja perheestäni lopullisesti, ja kiitos, Jeesus, että
kaikki kirouksen ovet ovat lopullisesti suljetut minun ja perheeni elämässä.
Kiitos Jeesus, että saan kulkea sinun kanssasi siunatulla tiellä joka päivä.
Amen.
RAAMATUN LUPAUKSIA RUKOUKSISSA KÄYTETTÄVIKSI
Luuk. 10:19
Minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea
vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
Fil. 4:67
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Jumalan rauha, joka on kaikkea
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne
Kristuksessa Jeesuksessa.
Jaak. 1:5
Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa
kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se annetaan hänelle
Jer. 33.3
"Näin sanoo Herra, joka sen myös tekee, Herra, joka valmistaa ja vahvistaa
sen, Herra on hänen nimensä: Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan
sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joista et mitään tiedä.
Ps. 50:15
Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja
sinun on kunnioitettava minua."
Jes. 55:11
Samoin on myös minun sanani, joka lähtee minun suustani: se ei palaa
tyhjänä minun luokseni, vaan tekee sitä, mikä on minulle otollista, ja saa
menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
Gal. 3:1314
Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta tulemalla kiroukseksi meidän
sijastamme  kuten on kirjoitettu: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun
ripustettu"  että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa
kansoihin kuuluvien osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun
Hengen.
Jes. 54:17
Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Jokaisen
kielen, joka nousee käymään oikeutta kanssasi, sinä osoitat vääräksi. Tämä
on Herran palvelijoiden perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta
saatu, sanoo Herra.

Joh. 14:2627
Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, opettaa
teille kaikkea ja muistuttaa teille kaikesta, mitä minä olen sanonut teille.
Rauhan minä jätän teille. Oman rauhani minä annan teille. En minä anna
teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen
älköönkä pelätkö.
1. Joh. 2:27
Teissä pysyy Häneltä saamanne voitelu, ettekä te ole kenenkään opetuksen
tarpeessa. Hänen Voitelunsa opettaa teille kaikkea, ja se opetus on totta,
eikä se ole valhetta. Niin kuin Hän on teitä opettanut, niin pysykää Hänessä.
Mat. 16:19
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot
maan päällä, on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä,
on oleva päästetty taivaissa.
Mat. 17:20
Hän vastasi: "Teidän vähäuskoisuutenne tähden. Totisesti minä sanon teille:
jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, te voisitte sanoa tälle
vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille
mahdotonta."
Mat. 15:13
Hän vastasi: "Jokainen istutus, mitä minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut,
on juurineen revittävä pois.
Jer. 17:74
Siunattu on Herraan turvaava mies, jonka turvana on Herra. Hän on kuin
veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen
tuloa se ei pelästy, vaan sen lehvä on vihanta. Poutavuotenakaan sillä ei ole
huolta, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää
San. 28:13
Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, mutta joka ne tunnustaa hylkää, saa
armon.
San. 28:23
Joka toista nuhtelee, niin kuin minä neuvon, saa enemmän suosiota kuin
kielellään liehakoiva.
Jes. 45:23
Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, miinan vaskiovet ja rikon
rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet
kätköistään, tietääksesi, että minä, Herra, Israelin Jumala, olen se, joka
kutsuin sinut nimellä.
Jes. 61:3
panemaan Siionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan,

antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen
hengen sijaan. Heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran
istutus" hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.
Hebr. 10:1922
Meillä on siis, veljet, luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren
kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään. Tämän pääsyn hän on vihkinyt meille
uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy väliverhon, se on, hänen ruumiinsa uhrin
kautta. Koska meillä täten on "suuri Pappi, Jumalan huoneen haltija,"
käykäämme esiin vakain sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän
vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä
pestynä.
Hebr. 9:14
Kuinka paljoa paremmin Kristuksen veri  jonka hän ikuisen Hengen kautta
uhrasi viattomana Jumalalle  puhdistaa meidän omantuntomme kuolleista
teoista palvelemaan elävää Jumalaa
Psalmit 37:46
Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sydämesi kaipaa.
Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Hän antaa
vanhurskautesi nousta kuin valon ja oikeutesi kuin keskipäivän.
Mal. 3:1012
Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani
olisi ruokaa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: minä totisesti
avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan teille siunausta runsaasti. Minä
karkotan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta maanne tuotteita, eikä
teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot.
Teidän onneanne kiittävät kaikki kansat, ja te tulette olemaan ihasteltu maa,
sanoo Herra Sebaot.
Saar. 5:1719
Olen tullut näkemään, että on hyvää ja kaunista syödä, juoda ja nauttia
hyvää kaiken vaivannäkönsä ohessa, jolla ihminen itseään vaivaa auringon
alla Jumalan hänelle antamina lyhyinä elämän päivinä. Se on näet hänen
osansa. Sekin on Jumalan lahja, jos Jumala antaa ihmiselle rikkautta ja
tavaraa sekä sallii hänen syödä siitä, saada osansa ja iloita vaivannäkönsä
ohessa. Hän ei tule niin paljoa ajatelleeksi elämänsä päiviä, kun Jumala
suostuu hänen sydämensä iloon.
1.Piet. 4:1011
Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan
moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina.
Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee,
palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi

kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta
aina ja iäti. Aamen.
Psalmit 37:3031
Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja.
Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju.
Sanani. 3:910
Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin
jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu kuurnistasi.
Sanani. 3:56
Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaa omaan ymmärrykseesi.
Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän tasoittaa sinun polkusi.
Matt. 11:2830
Tulkaa minun luokseni kaikki työn rasittamat ja raskautetut, niin minä annan
teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä
olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä. Niin te saatte levon sielullenne.
Minun ikeeni on näet sopiva, ja minun kuormani on kevyt."
Psalmit 12:7
Herran sanat ovat selviä sanoja, kuin hopeaa, joka kirkkaana valuu
sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.
Joos. 1:89
Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutkiskele sitä päivin ja öin, että
tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä onnistut
teilläsi ja menestyt. Olenhan käskenyt sinua: Ole luja ja rohkea. Älä säikähdy
äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on kanssasi, missä Heinä kuljetkin."
Psalmit 108:1314
Anna meille apu ahdistajaa vastaan! Turha on näet ihmisten apu.
Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Hän tallaa maahan
vihollisemme.
Matt. 4:19
Hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia."
Sanani. 11:30 Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.
Ap.t. 1:8
Kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa,
Samariassa ja maan ääriin saakka."
Psalmit 122:67
Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne menestyvät, jotka sinua rakastavat.
Psalmit 37:23
Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa.

RUKOILE TÄMÄ ÄÄNEEN
Rakas Taivaallinen Isä, pyydän anteeksi että olen ollut tottelematon Sinua
kohtaan ja kulkenut omia, syntisiä polkujani koko elämäni ajan. Elämän,
jonka olen Sinulta saanut armosta lahjaksi. Haluan tehdä nyt parannuksen ja
tulen eteesi tällaisena, syntisenä jolla ei ole mitään muuta tuotavaa kuin
suuret synnit ja rikkomukset.
Rakas Taivaallinen Isä, pyydän että otat koko elämäni ja sydämeni nyt
Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Annan ne Sinulle vapaaehtoisesti.
Hylkään kaikki saatanan teot elämässäni täydellisesti Jeesuksen nimessä ja
haluan seurata vain ja ainoastaan Herraani Jeesusta Kristusta ehdoitta. Kiitos
Isä että lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen maan päälle lunastamaan ja
sovittamaan minut synneistäni Jeesuksen Kristuksen pyhällä verellä. Pyydän
nyt jokaista syntiä ja rikkomusta anteeksi ja kadun niitä. Pyydän että saan
kaikki syntini ja rikkomukseni anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.
Pyydän rakas Isä että täytät minut Pyhällä Hengelläsi Poikasi Jeesuksen
nimessä ja annat voimaa elää puhdasta, pyhää elämää. Haluan lähteä
seuraamaan Jeesusta täydellisesti enkä katsoa taakseni. Jätän kaiken rakas
Isä nyt Sinun voimallisiin käsiini. Haluan tulla tuntemaan Sinun suuren armosi
ja rakkautesi, sinun Kaikkivaltiaan huolenpitosi sekä tuntemaan Jeesuksen
millainen Hän on. Isä, Jeesuksen nimessä olen tullut luoksesi ja Sinä et heitä
sitä pois joka luoksesi tulee niinkuin Raamattu lupaa. Pyydän täydellistä
johdatusta jokaiseen elämäni päivään, voimaa elää synnin yläpuolella, sekä
opeta minua rukoilemaan ja viettämään aikaa kanssasi.
Kiitos tästä valtavasta armon päivästä ja haluan tunnustaa julkisesti että
Jeesus Kristus on minun täydellinen Herrani ja Kuninkaani tästä päivästä
lähtien. Kiitos Isä että nimeni on nyt elämän kirjassa, ja varjele että pääsen
perille asti ja nimeni säilyy elämän kirjassa. Kiitos koko sydämestäni. Amen.

