
Millainen on 

rukoilija?

Meillä voi olla 

mielessämme tietynlainen 

kuva ”hyvästä 

rukoilijasta.” 

Monet sulkevat itsensä 

tuon kuvan ulkopuolelle.



Sitten kuulin Herran 

äänen sanovan: ”Kenet 

minä lähetän? Kuka 

lähtee meidän 

puolestamme?

Minä sanoin: ”Tässä 

minä olen, lähetä 

minut.” Jes 6:8

”Tässä olen, käytä minua!”

Rukous2025 kutsuu viiden vuoden 

”rukousmatkalle”

Oleellista ei ole se, millainen rukoilija olet, vaan 

se, että olet käytettävissä ja sanot, kuten 

Jesaja:



”Tässä olen, käytä minua!”

Olemme erilaisia ihmisinä.

Olemme erilaisia myös 

rukoilijoina.

Meillä on Jumalalta monenlaisia 

rukouskutsuja ja rukoustehtäviä. 

Jumala näkee kokonaisuuden ja 

tietää, miten hän kutakin meistä 

käyttää. Tärkeintä on olla 

käytettävissä.



Erilaiset rukoilijat – millainen esirukoilija olet?
MYÖTÄTUNTORUKOILIJA – Rukoilee, kun hänelle 
herää myötätunto ihmistä kohtaan. Koskettava tarina 
tai kuultu ihmiskohtalo saa hänet rukoilemaan.

LÄHEISRUKOILIJA – Rukoilee tuntemiensa ihmisten 
puolesta, ensisijaisesti perheen, mutta myös ystävien, 
sukulaisten ja työ/harrastuskavereiden puolesta. 

PROSESSIRUKOILIJA – Rukoilee intensiivisesti jonkin 
tietyn aiheen puolesta, kunnes saa sydämelleen uuden 
aiheen.  

SATUNNAISRUKOILIJA – Rukoilee sen puolesta, mikä 
milloinkin muistuu/nousee mieleen. Rukousaiheet 
vaihtelevat päivittäin. 

LIITTORUKOILIJA – Sitoutuu rukoilemaan yhden tai 
muutaman aiheen puolesta. Ei helposti ota uusia 
aiheita rukoiltavakseen, eikä luovu siitä, minkä on 
kerran saanut sydämelleen. 

AIHERUKOILIJA – Rukoilee mieluiten valmiiden 
aiheiden puolesta, esim. jonkin järjestön antaman 
rukousoppaan mukaan. Jotkut aiherukoilijat tykkäävät 
rukoilla toisten kirjoittamia, valmiita rukouksia.

LISTARUKOILIJA – Pitää omaa listaa 

rukousaiheista. Riippuen listan pituudesta 

rukoilee listan puolesta päivittäin tai käy sen läpi 

viikon aikana. 

HERÄTERUKOILIJA – Tarvitsee herätteitä 

alkaakseen rukoilla, esim. lehdistä, TV-uutisista 

tai Facebookin uutisvirrasta. Rukousaiheet eivät 

välttämättä säily pitkään mielessä. Tarvitsee 

uuden herätteen alkaakseen jälleen rukoilla. 

VIRIKERUKOILIJA –Rukoilee sen puolesta, mitä 

näkee ympärillään. Siunaa bussissa ihmisiä, 

muistaa rukouksin naapuria, jonka tapaa 

rappukäytävässä jne.

SITOUMUSRUKOILIJA – Rukoilee, jos on 

luvannut rukoilla jonkin aiheen puolesta. 

MINIMALISTIRUKOILIJA – Ei pysty keskittymään 

pitkiin rukouksiin. Rukoilee, kun antaa itselleen 

luvan yksinkertaisiin ja lyhyihin rukouksiin. 



Erilaiset rukoilijat – mitä tarvitset rukoillaksesi?
RUTIINIRUKOILIJA – Rukoilee tietyn päivärytmin 
mukaan, esim. aina aamulla ja illalla. Jos päivärytmi 
häiriintyy, rukous jää.  

KÄVELYRUKOILIJA – Rukoilee ulkona liikkuessaan, 
esim. koiraa ulkoiluttaessa. Saattaa tykätä käydä 
pyhiinvaelluksilla.

LUONTORUKOILIJA – Rukoilee mieluiten luonnon 
keskellä.

KULKUVÄLINERUKOILLIJA – Elämän hektisyyden 
keskellä rauhallinen hetki rukoukseen voi löytyä 
työmatkoilla autolla ajaessa tai bussissa 
matkustaessa.

YÖRUKOILIJA – Rukoilee öisin, kun toiset nukkuvat 
ja kun elämän häly on hiljennyt. 

RYHMÄRUKOILIJA – Ei saa rukoiltua yksin ollessaan. 
Ryhmärukoilija tarvitsee rukousparin tai ryhmän, 
jossa rukoillaan.

KAMMIORUKOILIJA – Ei pysty keskittymään 
rukoukseen toisten läsnä ollessa. Tarvitsee oman, 
rauhallisen tilan voidakseen rukoilla.

FYYSINEN RUKOILIJA – Rukoilemista auttaa 

rukouksen ilmaiseminen kehollisesti, 

rukousasennoilla, liikkeillä tai tanssilla.

ÄÄNEENRUKOILIJA – Rukoilemista helpottaa, kun 

voi sanoittaa rukouksia ääneen, myös yksin ollessaan.

PIIRTÄMISRUKOILIJA – Pystyy keskittymään 

rukoukseen, kun samalla piirtelee paperille. Hyötyy 

rukouspäiväkirjasta, johon voi piirrellä.

VISUAALINEN RUKOILIJA – Hyötyy visuaalisista 

virikkeistä, jotka auttavat rukoilemaan. Esim. kuvista, 

ikoneista, kynttilöistä ja rukouskivistä.

RAAMATTURUKOILIJA – Tykkää rukoilla Raamatun 

sanan avulla, sanaa todeksi ihmisten ja kansojen 

elämässä.

RUKOUSKIRJOITTAJA – Rukousten kirjoittaminen 

auttaa muotoilemaan rukouksen ja rukoilemaan.

MUSIIKKIRUKOILIJA – Virittyy rukoukseen musiikin 

avulla. Ilmaisee rukousta laulamalla.



Millainen rukoilija sinä 

olet?

Minkä puolesta Jumala 

on kutsunut sinua 

rukoilemaan? 


