
Raamatunkohtia rohkaisuksi
Seuraavissa kohdissa on käytetty Raamattu Kansalle -käännöstä, ellei 
muuta ole mainittu.

Vahvistavia jakeita rohkaisuksi

Olkaa lujia ja rohkeita! Älkää pelätkö älkääkä säikkykö heitä, sillä 
Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä 
teitä eikä hylkää teitä. (5. Moos. 31:6)

—
Älä pelkää, sillä minä olen kanssasi. Älä pälyile ympärillesi, sillä minä 
olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä 
tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. (Jes. 41:10)

—
Herra, sinun Jumalasi, on keskelläsi, hän on pelastava sankari. Hän 
iloitsee sinusta suuresti, hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan, 
riemuiten hän sinusta riemuitsee. (Sef. 3:17)

—
Teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä 
anottekaan (Matt. 6:8).

—
Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on 
uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan 
salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että 
voitte sen kestää. (1. Kor. 10:13)

—

Rohkaisua Jumalan lupauksien kautta

Lupaus iankaikkisesta elämästä: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: 
joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä” (Joh. 6:47).

—
Jumala on luotettava ja uskollinen: ”Tiedä siis, että Herra, sinun 
Jumalasi, hän on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liittonsa ja 
uskollisuutensa voimassa tuhansiin polviin asti niille, jotka rakastavat 
häntä ja pitävät hänen käskynsä” (5. Moos. 7:9).

—
Jumala lupaa johdattaa meitä: ”’Minä opetan sinua’, sanoo Herra, ’ja 
osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, 
minun silmäni valvoo sinua.’” (Ps. 32:8)

—
Raamatun sana on Pyhän Hengen inspiroimaa todellista Jumalan 
puhetta: ”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, 
ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja 
kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen 
ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin” (2. Tim. 3:16,17).

—
Jumala kuulee rukouksemme: ”Tämä on se rohkea luottamus, joka 
meillä on häneen: jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, 
hän kuulee meitä” (1. Joh. 5:14).

—
Sitä, joka antautuu Jeesukselle, on parhaimmassa turvassa: ”Minun 
lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne seuraavat 
minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu 
hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on 
antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi 
ryöstää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.” (Joh. 10:27-30)



Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme 
menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. 
Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, 
ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin 
vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia mutta näkymättömät 
iankaikkisia. (2. Kor. 4:16-18)

—
Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman, 
rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen (2. Tim. 1:7).

—
Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa (Fil. 4:13).

Lohduttavia ja rohkaisevia jakeita

Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi; hän ei jätä eikä 
hylkää sinua. Älä pelkää äläkä säiky. (5. Moos. 31:8)

—
Herra on sorretun linna, turvapaikka ahdingon aikoina. Sinuun luottavat 
ne, jotka sinun nimesi tuntevat, sillä sinä et hylkää niitä, jotka etsivät 
sinua, Herra. (Ps. 9:10,11)

—
Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään 
pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja 
paimensauvasi lohduttavat minua. (Ps. 23:4)

—
Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, varma apumme hädän 
hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret 
sortuisivat merten syvyyksiin, vaikka merten aallot pauhaisivat ja 
kuohuisivat ja vuoret vapisisivat niiden mahtavuudesta. (Ps. 46:2-4)

—
Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli 
vanhurskaan ikinä horjua. (Ps. 55:23 KR33/38)

Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä 
huolen (2. Piet. 5:7 KR33/38).

—
Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja 
kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni 
päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä 
sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne. (Matt. 11:28,29)

—
Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän 
on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä 
rakastavat. (Jaak. 1:12)

Jakeita Jumalan rauhasta

Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En 
minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne 
olko levoton älköönkä pelätkö. (Joh. 14:27)

—
Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. 
Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen 
voittanut maailman. (Joh. 16:33)

—
Lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha 
(Room. 8:6).

—
Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne 
rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan 
rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän 
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 4:6,7).

—
Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös 
on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia (Kol. 3:15)!


