
PSALMI 51… RUKOUKSENA MAAILMAN PUOLESTA,  

KATUMUSPSALMI & PARANTAMISRUKOUS  

Psalmi 51 Katumuspsalmi & Parantamisrukous  

Herra, rukoilen tämän psalmin itseni, perheeni ja sukulaisteni ja koko maailman puolesta. Pyydän, 

Herra, kuule minun itkuni meidän puolestamme, tämän maapallon ihmisten puolesta…  

1 Jumalani olemeille armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois meidän syntimme suuren laupeutesi 

tähden. 

2 Pese meidät puhtaiksi rikoksestamme, puhdista meidät synnistämme.  

3 Sillä me tunnemme rikoksemme ja syntimme ovat aina edessämme.  

4 Sinua ainoata vastaan me olemme syntiä tehneet, tehneet sitä, mikä on pahaa Sinun silmissäsi; 

mutta Sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. 

5 Katso, me olemme synnissä syntyneet ja äitimme on meidät synnissä siittänyt. 

6 Katso, totuutta Sinä tahdot salatuimpaan saakka ja sisimmässämme Sinä ilmoitat meille 

viisauden.  

7 Puhdista meidät iisopilla, että me puhdistuisimme, pese meidät, että me lunta valkeammiksi 

tulisimme. 

8 Anna meidän kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet.  

9 Peitä kasvosi näkemästä meidän syntejämme, pyyhi pois kaikki meidän pahat tekomme.  

10 Jumala luo meihin puhdas sydän ja uusi, vahva henki.  

11 Älä heitä meitä pois kasvojesi edestä, äläkä ota pois meiltä Pyhää Henkeäsi. 

12 Anna meille jälleen autuutesi ilo ja tue meitä alttiuden hengellä.  

13 Me tahdomme opettaa väärille Sinun tiesi, että syntiset Sinun tykösi palajaisivat.   

14 Päästä meidät verenvioista, Jumala, meidän autuutemme Jumala, että meidän kielemme 

riemuitsisivat Sinun vanhurskaudestasi. 

15 Herra, avaa meidän huulemme, että meidän suumme julistaisivat Sinun kiitostasi. 

16 Sillä ei Sinulle kelpaa teurasuhri, sen me kyllä antaisimme; polttouhri ei ole Sinulle mieleen. 

17 Jumalallekelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et Sinä, Jumala, 

hylkää. 

18 Osoita armossasi hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin Sinulle kelpaavat 

oikeamielisyyden uhrit… Amen. 

Ensimmäisten Apostolien Parantamisrukous – Sydämen Rukous… Yleismaailmallinen lääke 

jokaiseen pahaan (30. Joulukuuta, 1841 – Taivaallisia Lahjoja 2)  

Jeesus auttakoon sinua! Jeesus parantakoon sinut! Jeesus suojelkoon sinut! – Jeesus, Sinä ikuinen 

sorrettujen auttaja, Jeesus, Sinä olet ainoa lääkäri kaikkiin sairauksiin, Jeesus, Sinä olet ikuinen 

kaiken voiman ja mahdin Kuningas, Jeesus, Sinä olet ikuinen rakkaus ja armo, auta tätä tai tuota 

sairasta henkilöä, joka kärsii – Sinun pyhä Tahtosi tapahtukoon! Amen. 


