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Selkokieliset päivän rukoukset 

Joulujakso 

1. adventtisunnuntai 
Voidaan käyttää koko adventin ajan. 

Jeesus, näytä sinun voimasi kaikille. 

Auta koko maailmaa. 

Vapauta meidät kaikesta pahasta. 

Suojele meidät vaaroilta. 

Kulje meidän kanssamme joka päivä. 

Jeesus Kristus, Jumalan poika, ota vastaan rukouksemme. 

Sinä elät ja hallitset yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. 

2. adventtisunnuntai 
Tämä on adventtiajan rukouksista kielellisesti yksinkertaisin. Tätä voidaan käyttää koko adventin ajan. 

2. adventtisunnuntaina voidaan käyttää myös tuomiosunnuntain eli Kristuksen kuninkuuden sunnuntain 

päivän rukousta. 

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen ihmisten avuksi. 

Vahvista meidän uskoamme häneen. 

Anna meille rauhaa, toivoa ja iloa. 

Ota vastaan rukouksemme. 

3. adventtisunnuntai 
Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa. 

Poikasi Jeesus syntyi ihmiseksi maailmaan. 

Lähetä Pyhä Henkesi vahvistamaan meidän uskoamme Jeesukseen. 

Anna meille tahtoa seurata häntä joka päivä. 

Ota vastaan rukouksemme. 

4. adventtisunnuntai 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä kutsuit Neitsyt Marian äidiksi Pojallesi Jeesukselle. 

Maria suostui sinun suunnitelmaasi ja teki, 

niin kuin sinä tahdoit. 

Anna myös meille rohkeutta tehdä sitä, 

mitä sinä tahdot. 

Anna meille rauha ja ilo. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Jouluaatto 
Tämä on joulun pyhien päivän rukouksista kielellisesti helpoin. Tätä voidaan käyttää myös jouluyönä, -

aamuna ja -päivänä. 

Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan. 

Hänen syntymänsä kertoo meille, 

että sinä rakastat meitä. 
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Anna Jeesuksen syntymän tuoda ilo jokaiseen päivään. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Jouluyö 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä valaisit jouluyön ihmeellisellä valollasi. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen koko maailman Pelastajaksi. 

Hän on valo, joka valaisee maailman. 

Anna meille joulun ilo ja rauha. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

Jouluaamu 
Rakas Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Kauan sitten sinä kutsuit Betlehemin paimenet Jeesus-lapsen luokse. 

Samalla tavalla sinä kutsut yhä edelleen 

kaikki ihmiset iloitsemaan Jeesuksen syntymästä. 

Anna meille joulun ilo ja rauha. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

Joulupäivä 
Rakas Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä annoit Poikasi Jeesuksen syntyä ihmiseksi maailmaan. 

Vahvista meidän uskoamme häneen. 

Rohkaise meitä elämään hänen kanssaan joka päivä. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Tapaninpäivä 
Pyhä Jumala. 

Sinä vahvistat Pyhällä Hengellä ihmisiä, 

jotka joutuvat kärsimään uskonsa vuoksi. 

Vahvista meidän uskoamme ja rakkauttamme. 

Anna meille voimaa noudattaa tahtoasi myös silloin, 

kun se on vaikeaa. 

Me rukoilemme sinua. 

Apostoli Johanneksen päivä 
Pyhä Jumala. 

Sinä annoit Poikasi Jeesuksen syntyä ihmiseksi, 

koska rakastat maailmaa ja ihmisiä. 

Sinä annoit apostoli Johannekselle taidon kertoa Jeesuksesta. 

Vahvista meidän uskoamme Jeesukseen. 

Anna meille voimaa rakastaa ihmisiä lähellä ja kaukana. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

Viattomien lasten päivä 
Pyhä Jumala. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan. 
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Hän on kaikkea pahaa voimakkaampi. 

Vahvista meidän uskoamme Jeesukseen. 

Anna meille rohkeutta kohdata kaikkien ihmisten hätä. 

Auta meitä kohtaamaan erityisesti lasten hätä. 

Anna meille voimaa auttaa kaikkia niitä, jotka tarvitsevat apua. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

1. sunnuntai joulusta 
Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen meidän luoksemme. 

Monet sinun lupauksesi täyttyivät, kun hän syntyi. 

Anna meille viisautta ymmärtää sinun suunnitelmiasi. 

Vahvista meidän uskoamme ja luottamustamme sinuun. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

Uudenvuodenaatto 
Rakas Jumala. 

Jokainen päivä on sinun lahjasi meille. 

Kiitämme sinua tästä vuodesta, joka on loppumassa. 

Ole meidän kanssamme uuden vuoden jokaisena päivänä. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Uudenvuodenpäivä 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen meidän luoksemme. 

Hänen kanssaan me aloitamme uuden vuoden. 

Vahvista meidän uskoamme Jeesukseen. 

Siunaa uuden vuoden jokainen päivä. 

Ota vastaan rukouksemme. 

2. sunnuntai joulusta 
Tämä päivän rukous sopii käytettäväksi muinakin pyhinä ja on kielellisesti yksinkertainen. 

Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan opettamaan ihmisiä. 

Hän on kanssamme, kun vietämme jumalanpalvelusta. 

Auta meitä ottamaan vastaan Jeesuksen sanat. 

Vahvista meidän uskoamme. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Loppiainen 
Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan. 

Hän tuo toivon kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. 

Anna hyvän sanoman Jeesuksesta levitä koko maailmaan. 

Anna meille ja kaikille ihmisille tahtoa elää rauhassa. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 
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1.sunnuntai loppiaisesta 
Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa. 

Sinun Poikasi Jeesus sai kasteen Jordan-joessa. 

Kaste tekee meistä sinun lapsiasi ja kirkon jäseniä. 

Vahvista meidän uskoamme Jeesukseen. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

2. sunnuntai loppiaisesta 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä loit maailman. 

Sinulla on kaikki valta. 

Sinä lähetit Jeesuksen pelastamaan meidät. 

Auta meitä huomaamaan sinun hyvät tekosi. 

Vahvista meidän uskoamme sinuun. 

Ota vastaan rukouksemme. 

3. sunnuntai loppiaisesta 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen kaikkien kansojen Pelastajaksi. 

Lähetä Pyhä Henkesi vahvistamaan meidän uskoamme sinuun. 

Rohkaise kirkkoasi auttamaan ja tukemaan ihmisiä kaikkialla maailmassa. 

Ota vastaan rukouksemme. 

4. sunnuntai loppiaisesta 
Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä olet aina meidän kanssamme. 

Rohkaise meitä, kun me pelkäämme. 

Lohduta meitä, kun me suremme. 

Kasvata meidän luottamustamme sinuun. 

Ota vastaan rukouksemme. 

5. sunnuntai loppiaisesta 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä synnytät meissä uskon sinun Poikaasi Jeesukseen. 

Pidä meidät aina lähellä sinua. 

Anna meille voimaa noudattaa sinun tahtoasi. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

6. sunnuntai loppiaisesta 
Sama rukous kuin 26. sunnuntai helluntaista. 

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä annat tulevaisuuden ja toivon. 

Anna Pyhän Hengen vahvistaa uskoamme tulevaisuuteen. 

Auta meitä luottamaan sinuun hyvinä ja vaikeina aikoina. 

Anna kirkkoosi toivoa, iloa ja rauhaa. 

Ota vastaan rukouksemme. 
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Pääsiäisjakso 

3. sunnuntai ennen paastonaikaa 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä olet oikeudenmukainen ja tahdot ihmisille hyvää. 

Vahvista meidän luottamustamme sinun hyvyyteesi. 

Opeta meitä ymmärtämään sinun tahtoasi. 

Anna meille tahtoa rakastaa ja auttaa kaikkia ihmisiä. 

Ota vastaan rukouksemme. 

2. sunnuntai ennen paastonaikaa 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan. 

Sinä herätät meissä uskon Jeesukseen. 

Lähetä meille Pyhä Henkesi. 

Auta meitä ottamaan vastaan sinun sanasi. 

Anna meille voimaa noudattaa sinun tahtoasi. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Laskiaissunnuntai 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinun Poikasi Jeesus kärsi ja kuoli ristillä. 

Opeta meitä ymmärtämään, 

että hän teki sen meidän vuoksemme. 

Vahvista meidän uskoamme sinun Poikaasi Jeesukseen. 

Anna meille voimaa rakastaa kaikkia ihmisiä. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Tuhkakeskiviikko 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä rakastat meitä ja tahdot meille hyvää. 

Anna meille voimaa jättää pois ne asiat, 

jotka aiheuttavat pahaa. 

Opeta meitä antamaan anteeksi toisille. 

Anna meille rauha ja ilo. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

1. paastonajan sunnuntai 
Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä olet vahvempi kuin paha. 

Sinä autat meitä silloin, 

kun meillä on vaikeaa. 

Vahvista meidän uskoamme sinuun. 

Anna meille voimaa kestää kaikki vaikeudet. 

Ota vastaan rukouksemme. 

2. paastonajan sunnuntai 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä tahdot kaikille ihmisille hyvää. 

Vahvista meidän luottamustamme sinuun. 
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Opeta meitä etsimään apua sinulta. 

Ota vastaan rukouksemme. 

3. paastonajan sunnuntai 
Pyhä Jumala. 

Sinun Poikasi Jeesus voitti pahan vallan. 

Lähetä Pyhä Henkesi keskellemme. 

Vapauta meidät kaikesta pahasta. 

Anna rakkautesi ohjata meidän elämäämme. 

Me rukoilemme sinua. 

4. paastonajan sunnuntai 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Kauan sitten sinun kansasi kulki autiomaassa, 

ja sinä annoit sille ruokaa. 

Poikasi Jeesus siunasi pienen määrän ruokaa, 

ja siitä riitti monille ihmisille. 

Nyt sinä annat meille sanasi ja pyhän ehtoollisen. 

Auta meitä ottamaan vastaan sinun lahjasi. 

Opeta meitä jakamaan muille ihmisille sitä hyvää, 

jota sinä annat meille. 

Ota vastaan rukouksemme. 

5. paastonajan sunnuntai 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinun Poikasi Jeesus Kristus kärsi ja kuoli ristillä. 

Auta meitä muistamaan Jeesuksen kärsimystä ja kuolleista nousemista. 

Opeta meitä luottamaan sinun rakkauteesi. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Palmusunnuntai 
Voidaan käyttää myös 1. adventtisunnuntain rukousta. 

Rakas Jumala. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen pelastamaan maailman. 

Anna Pyhän Hengen vaikuttaa meissä niin, 

että otamme Jeesuksen vastaan. 

Auta meitä luottamaan hänen apuunsa joka päivä. 

Me rukoilemme sinua. 

Kiirastorstai 
Jeesus, Jumalan Poika. 

Sinä annat meille itsesi ehtoollisessa. 

Ehtoollisen leipä ja viini ovat sinun ruumiisi ja veresi. 

Ehtoollinen yhdistää meidät sinuun ja toisiimme. 

Vahvista meidän uskoamme sinuun. 

Auta meitä ottamaan vastaan ehtoollisen lahja, jonka annat. 

Jeesus Kristus, ota vastaan rukouksemme. 

Sinä elät ja hallitset yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. 
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Pitkäperjantai 
Jeesus, Jumalan Poika. 

Sinä voitit pahan vallan ristillä. 

Sinä avasit meille tien ikuiseen elämään. 

Sinun ristisi antaa meille toivon. 

Vahvista meidän uskoamme sinuun. 

Jeesus Kristus, ota vastaan rukouksemme. 

Sinä elät ja hallitset yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. 

Pääsiäisyö 
Pääsiäisyönä voi käyttää myös kielellisesti yksinkertaisempaa pääsiäispäivän rukousta. 

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä herätit Poikasi Jeesuksen kuolemasta. 

Sinä vapautit meidät synnin ja kuoleman vallasta. 

Sinä valaiset pääsiäisyön Jeesuksen ylösnousemuksen valolla. 

Me kiitämme sinua Jeesuksen teoista. 

Anna meille pääsiäisen ilo ja rauha. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

Pääsiäispäivä 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä herätit Poikasi Jeesuksen kuolleista. 

Hän voitti kuoleman ja avasi meille tien ikuiseen elämään. 

Anna meille pääsiäisen ilo jokaiseen päivään. 

Ota vastaan rukouksemme. 

2. pääsiäispäivä 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä herätit Poikasi Jeesuksen kuolleista. 

Jeesus kohtasi oppilaansa ja muutti heidän surunsa iloksi. 

Lähetä meille Pyhä Henkesi ja anna meille pääsiäisen ilo. 

Ota vastaan rukouksemme. 

1. sunnuntai pääsiäisestä 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä herätit Poikasi Jeesuksen kuolleista. 

Anna Pyhän Henkesi opettaa meitä, 

että opimme tuntemaan Jeesuksen paremmin. 

Poista meistä epäilys ja epäusko. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

2. sunnuntai pääsiäisestä 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinun Poikasi Jeesus kutsuu meidät luokseen. 

Hän suojelee ja opastaa meitä. 

Auta meitä ottamaan vastaan hänen sanansa. 

Anna meille voimaa seurata häntä. 

Ota vastaan rukouksemme. 
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3. sunnuntai pääsiäisestä 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä herätit Jeesuksen kuolleista. 

Anna meille voimaa seurata Jeesusta. 

Hän antaa meidän elämällemme oikean suunnan. 

Suojele meitä joka päivä. 

Ota vastaan rukouksemme. 

4. sunnuntai pääsiäisestä 
Pyhä Jumala. 

Sinä herätit Poikasi Jeesuksen kuolleista. 

Hän tahtoo, että rakastamme lähimmäisiämme. 

Anna meille voimaa noudattaa hänen tahtoaan 

ja rakastaa kaikkia ihmisiä. 

Anna meille sinun ilosi. 

Ota vastaan rukouksemme. 

5. sunnuntai pääsiäisestä 
Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Poikasi Jeesus opetti meitä rukoilemaan. 

Sinä kuulet meitä, 

kun rukoilemme sinua Jeesuksen nimessä. 

Kuule meidän pyyntömme. 

Opeta meitä noudattamaan sinun tahtoasi. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Helatorstai 
Pyhä Jumala. 

Sinun Poikasi Jeesus tuli luoksesi taivaaseen. 

Hän on joka päivä meidän luonamme Pyhässä Hengessä. 

Vahvista meidän uskoamme Jeesukseen. 

Opeta meitä luottamaan hänen rakkauteensa. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

6. sunnuntai pääsiäisestä 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä ylläpidät kaikkea elämää. 

Sinä annat uutta voimaa. 

Lähetä meille Pyhä Henkesi. 

Toteuta sinun tahtosi meidän elämässämme ja koko maailmassa. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

Helluntaijakso 

Helluntaiaatto 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä rakastat meitä. 

Sinä tahdot meille hyvää. 

Lähetä meille Pyhä Henkesi. 



9 
 

Vahvista meidän uskoamme ja rakkauttamme. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Helluntaipäivä 
Pyhä Jumala. 

Sinä annoit kirkollesi Pyhän Hengen. 

Lähetä Pyhä Henkesi keskellemme. 

Vahvista meidän uskoamme Poikaasi Jeesukseen. 

Pidä meidät lähellä sinua ja lähellä toisiamme. 

Auta meitä ylittämään niitä rajoja, 

jotka erottavat ihmisiä toisistaan. 

Yhdistä kaikki kansat kiittämään sinua. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

Pyhän Kolminaisuuden päivä 
Pyhä, kolmiyhteinen Jumala, 

Isä, Poika ja Pyhä Henki. 

Sinä olet kaiken Luoja. 

Sinä tulit ihmiseksi Jeesuksessa. 

Sinä olet kanssamme Pyhässä Hengessä. 

Vahvista uskoamme sinuun. 

Anna meille voimaa elää tahtosi mukaan. 

Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, 

me rukoilemme sinua. 

2. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala. 

Sinulta saimme elämän. 

Sinä annat myös ikuisen elämän. 

Sinä annat elämään kaiken hyvän. 

Opeta meitä käyttämään viisaasti sitä hyvää, 

jota annat. 

Anna voimaa rakastaa sinua ja kaikkia ihmisiä. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

3. sunnuntai helluntaista 
Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Poikasi Jeesus kutsui seuraansa kaikenlaisia ihmisiä. 

Samalla tavalla hän kutsuu meitä. 

Anna meille voimaa seurata häntä 

ja pysyä hänen kanssaan joka päivä. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

4. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä olet armollinen. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen pelastamaan meidät. 

Sinä rakastat ja kutsut luoksesi jokaista ihmistä. 
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Opeta myös meitä ymmärtämään jokaisen ihmisen arvo. 

Ota vastaan rukouksemme. 

5. sunnuntai helluntaista 
Rakas Jumala. 

Sinä annat anteeksi synnit. 

Sinä tahdot, että me ihmiset annamme anteeksi toisillemme. 

Anna meille tahtoa pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. 

Anna meidän elää sovussa. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

Apostolien päivä 
Pyhä Jumala. 

Jeesus Kristus lähetti oppilaansa koko maailmaan. 

He julistivat ilosanomaa Jeesuksesta, 

joka oli noussut kuolleista. 

Anna Pyhän Hengen tehdä ilosanoma todeksi meille nyt. 

Vahvista uskoamme. 

Anna jokaisen ihmisen kohdata hyvä sanoma Jeesuksesta. 

Ota vastaan rukouksemme. 

7. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa. 

Sinä olet rakkaus. 

Sinä rakastat meitä. 

Anna Henkesi uudistaa meitä, 

että opimme rakastamaan sinua ja lähimmäisiä. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

Kirkastussunnuntai 
Pyhä Jumala. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen meille opettajaksi ja pelastajaksi. 

Tee meistä Jeesuksen seuraajia ja vahvista uskoamme häneen. 

Poikasi Jeesus Kristus elää. 

Hän hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

Me rukoilemme sinua. 

9. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Poikasi Jeesus on tie, totuus ja elämä. 

Vahvista uskoamme häneen. 

Anna meille voimaa torjua valheita, 

jotka rikkovat välejämme sinuun ja muihin ihmisiin. 

Ota vastaan rukouksemme. 

10. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala. 

Jokainen päivä on sinun lahjasi meille. 

Opeta meitä käyttämään aikamme viisaasti 

ja lähimmäisten hyväksi. 
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Auta meitä elämään kuten olet opettanut. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

11. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala. 

Sinä olet toivomme ja turvamme. 

Sinä kutsut meitä luoksesi. 

Anna meille viisautta ymmärtää sinun hyvä tahtosi. 

Vahvista uskoamme sinuun. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

12. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala. 

Poikasi Jeesus avasi meille tien luoksesi. 

Sinun edessäsi saamme olla rehellisiä, koska tunnet meidät. 

Auta, että emme vertaa itseämme muihin. 

Anna meille nöyryyttä ottaa vastaan sinun armosi. 

Auta meitä elämään sinun tahtosi mukaan. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

13. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, meidän Luojamme. 

Sinä ilmaiset rakkautesi meitä kohtaan monella tavalla. 

Vapauta meidät synnistä, 

joka estää meitä ottamasta vastaan sinun hyvyytesi. 

Opeta meitä iloitsemaan ja kiittämään kaikesta siitä, 

mitä meille annat. 

Ota vastaan rukouksemme. 

14. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinun rakkautesi ylittää kaikki rajat. 

Opeta meitä rakastamaan ihmisiä lähellä ja kaukana. 

Auta meitä ymmärtämään, 

että jokainen ihminen on lähimmäinen. 

Ota vastaan rukouksemme. 

15. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä olet luonut meidät. 

Sinä annat meille kaiken hyvän. 

Auta meitä huomaamaan hyvät tekosi 

ja opeta meitä kiittämään niistä. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

16. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, meidän Luojamme. 

Sinä huolehdit kaikesta elämästä maan päällä. 

Anna meille voimaa luottaa siihen, 

että sinä pidät meistä huolta. 
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Auta meitä jättämään pois turhat murheet. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

17. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala. 

Poikasi Jeesus Kristus on voittanut kuoleman. 

Vahvista uskoamme häneen 

ja ikuiseen elämään sinun kanssasi. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

18. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa. 

Sinä kutsut meidät vapauteen. 

Vapauta meidät vääristä säännöistä ja peloista, 

jotka sitovat meitä. 

Anna meille voimaa palvella lähimmäisiä. 

Ota vastaan rukouksemme. 

19. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala. 

Sinä tahdot, 

että me rakastamme sinua ja lähimmäisiä. 

Anna Pyhän Hengen opettaa meille, mitä rakkaus on. 

Anna meille voimaa rakastaa. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

20. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, meidän Luojamme. 

Sinä lahjoitat meille uskon. 

Sinä avaat sydämemme rakkaudelle. 

Anna Pyhän Hengen vahvistaa uskoamme 

ja poistaa epäusko. 

Ota vastaan rukouksemme. 

21. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä olet hyvä kaikille. 

Auta meitä ottamaan vastaan hyvyytesi. 

Opeta meitä toimimaan sinun tahtosi mukaan. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

Uskonpuhdistuksen muistopäivä 
Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen pelastamaan meidät. 

Sinä uudistat kirkkoasi. 

Anna Pyhän Hengen opettaa meitä. 

Anna meille voimaa palvella kaikkia ihmisiä 

ja hoitaa kaikkea, minkä olet luonut. 

Ota vastaan rukouksemme. 
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23. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala, meidän Luojamme. 

Sinä tahdot, että ihmiset elävät sovussa. 

Opeta meitä antamaan anteeksi toisillemme. 

Opeta meitä rakentamaan rauhaa. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

24. sunnuntai helluntaista 
Pyhä Jumala. 

Sinä hallitset kaikkea taivaassa ja maan päällä. 

Kasteessa teit meistä taivaan valtakunnan kansalaisia. 

Anna Pyhän Hengen opettaa meitä, 

että opimme elämään tahtosi mukaan. 

Anna meille rakkautta, 

että voimme palvella kaikkia ihmisiä. 

Auta meitä ymmärtämään omien tekojemme seuraukset. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

25. sunnuntai helluntaista 
Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä annat elämän. 

Sinä olet voimakkaampi kuin kuolema. 

Lohduta meitä, kun suremme. 

Rohkaise meitä, kun pelkäämme. 

Anna meille toivoa ja iloa. 

Anna Pyhä Hengen vahvistaa meissä 

uskoa ikuiseen elämään. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

26. sunnuntai helluntaista 
Sama rukous kuin 6. sunnuntai loppiaisesta. 

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen pelastamaan meidät. 

Sinä annat tulevaisuuden ja toivon. 

Anna Pyhän Hengen vahvistaa uskoamme tulevaisuuteen. 

Auta meitä luottamaan sinuun hyvinä ja vaikeina aikoina. 

Anna kirkkoosi toivoa, iloa ja rauhaa. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Valvomisen sunnuntai 
Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinun käsissäsi on maailman tulevaisuus. 

Olet luvannut poistaa kaiken pahan. 

Olet luvannut poistaa kärsimyksen. 

Anna meille voimaa odottaa sitä aikaa, 

kun kaikki on tahtosi mukaista ja hyvää. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 
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Tuomiosunnuntai / Kristuksen kuninkuuden sunnuntai 
Pyhä Jumala. 

Sinä olet antanut kaiken vallan Pojallesi Jeesukselle. 

Aikojen lopussa hän tuomitsee ja poistaa kaiken pahan. 

Opeta meitä elämään tahtosi mukaan jo nyt. 

Anna meille tahtoa rakastaa ja palvella lähimmäisiä. 

Ole meidän kanssamme joka päivä. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

Erityispyhät 

Kynttilänpäivä 
Voi käyttää myös loppiaisen rukousta. 

Pyhä Jumala. 

Sinä teet sen, mitä lupaat. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan. 

Anna kaikkien oppia tuntemaan hänet. 

Me rukoilemme sinua. 

Marian ilmestyspäivä 
Voi käyttää myös 4. adventtisunnuntain rukousta. 

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä. 

Sinä kutsuit neitsyt Marian äidiksi Pojallesi Jeesukselle. 

Maria otti vastaan tehtävän, 

jonka sinä hänelle annoit. 

Auta meitä ottamaan vastaan sinun sanasi. 

Anna meille voimaa noudattaa sinun tahtoasi. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Juhannuspäivä 
Pyhä Jumala. 

Sinä olet armollinen. 

Sinä annat anteeksi. 

Sinä lähetit Johannes Kastajan kertomaan tästä ihmisille. 

Vahvista meidän luottamustamme sinun hyvyyteesi. 

Anna meille voimaa pyytää anteeksi 

ja jättää pois kaikki väärä. 

Opeta meitä rakastamaan ja palvelemaan lähimmäisiämme. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

Mikkelinpäivä 
Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa. 

Sinä olet luonut kaiken. 

Sinä hallitset kaikkea. 

Lähetä pyhät enkelit suojelemaan meitä. 

Ota vastaan rukouksemme. 
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Pyhäinpäivä 
Pyhä Jumala. 

Sinun Poikasi Jeesus on voittanut kuoleman. 

Anna meille voimaa seurata häntä. 

Ota meidät kerran luoksesi ikuiseen iloon. 

Ota vastaan rukouksemme. 

Luomakunnan sunnuntai 
Jumala, Luojamme. 

Sinä olet luonut kaiken hyväksi. 

Luonnon kauneus kertoo sinun rakkaudestasi. 

Opeta meitä iloitsemaan kaikesta, 

mitä olet luonut. 

Anna meille tahtoa pitää huolta luonnosta. 

Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta. 

Perheen sunnuntai 
Rakas Jumala. 

Sinä olet rakkaus ja otat meidät lähellesi. 

Lähetä Pyhä Henkesi meidän keskellemme, 

että opimme rakastamaan toisiamme. 

Vahvista suhdettamme rakkaimpiin ihmisiin. 

Anna voimaa palvella kaikkia ihmisiä. 

Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa. 

Pyhän Henrikin muistopäivä 
Jeesus, Jumalan Poika. 

Sinä lähetit oppilaasi kaikkialle maailmaan. 

He kertoivat ihmisille hyvää sanomaa sinusta. 

Sinä kutsut yhä uusia ihmisiä kertomaan hyvistä teoistasi. 

Kiitämme sinua Pyhästä Henrikistä 

ja muista kirkon palvelijoista. 

Anna meille kaikille voimaa toimia sinun tahtosi mukaan. 

Jeesus Kristus, ota vastaan rukouksemme. 

Itsenäisyyspäivä 
Pyhä Jumala. 

Sinä olet luonut kaiken. 

Kaikki on sinun vallassasi. 

Kiitämme sinua Suomen itsenäisyydestä. 

Pidä huolta meistä ja maailman kaikista kansoista. 

Ota vastaan rukouksemme. 
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