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Mitä ikinä te anotte 
 

 

Anoa – aiteō – N129/S154 – Tämä tarkoittaa pyytää, anoa, vaatia (Novum). 

 

Matteus 7:7 

7. Anokaa (aiteō), niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin 

teille avataan. 

8. Sillä jokainen anova (aiteō) saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.  

9. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää 

(aiteō) häneltä leipää,  

10. taikka, kun hän pyytää (aiteō) kalaa, antaa hänelle käärmeen?  

11. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka 

paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, 

jotka sitä häneltä anovat (aiteō)! 

 

Matteus 18:19 ja 20 

19. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä 

asiasta tahansa, että he sitä anovat(aiteō), niin he saavat sen minun Isältäni, joka on 

taivaissa.  

20. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen 

heidän keskellänsä. 

 

Matteus 21:22 

22. Ja kaiken, mitä te anotte (aiteō) rukouksessa, uskoen, te saatte." 

 

Markus 11:24 

24. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte (aiteō), uskokaa 

saaneenne, niin se on teille tuleva. 

 

I Timoteus 6:6 – 11  

6. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.  

7. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään 

viedä;  

8. mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.  

9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin 

mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja 

kadotukseen.  

10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois 

uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.  

11. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, 

jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. 

 

Luukas 11:5 – 13  

5. Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa 

yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää,  

6. sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä 

panna hänen eteensä';  

7. ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni 

ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' -  
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8. minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän 

on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa 

hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.  

9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa (aiteō), niin teille annetaan; etsikää, niin te 

löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.  

10. Sillä jokainen anova (aiteō) saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.  

11. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä (aiteō) kalaa antaa 

hänelle kalan sijasta käärmeen,  

12. taikka joka hänen pyytäessään (aiteō) munaa antaa hänelle skorpionin?  

13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka 

paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä 

anovat (aiteō)!" 

 

Luukas 18:1 – 8  

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.  

2. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä 

hävennyt ihmisiä.  

3. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja 

sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan'.  

4. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka 

en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,  

5. niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet 

oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni'."  

6. Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!  

7. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää 

avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?  

8. Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen 

Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" 

 

Johannes 14:12 – 14  

12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä 

niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä 

menen Isän tykö,  

13. ja mitä hyvänsä te anotte (aiteō) minun nimessäni, sen minä teen, että Isä 

kirkastettaisiin Pojassa.  

14. Jos te anotte (aiteō) minulta (ei tekstissä) jotakin minun nimessäni, niin minä 

sen teen. 

 

Johannes 15:7 

7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa (aiteō), mitä 

ikinä tahdotte, ja te saatte sen. 

 

Johannes 15:16 

16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te 

menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä 

te anotte (aiteō) Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. 

 

Johannes 15:1 – 27  

"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.  
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2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, 

joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.  

3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.  

4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää 

itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.  

5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se 

kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.  

6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän 

kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.  

7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa (aiteō), mitä 

ikinä tahdotte, ja te saatte sen.  

8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun 

opetuslapsikseni.  

9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää 

minun rakkaudessani.  

10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä 

olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.  

11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne 

tulisi täydelliseksi.  

12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä 

rakastanut.  

13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä 

ystäväinsä edestä.  

14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.  

15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa 

tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä 

minä olen kuullut Isältäni.  

16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te 

menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä 

te anotte (aiteō) Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.  

17. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.  

18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin 

teitä.  

19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette 

ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä 

vihaa.  

20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa 

suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat 

ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.  

21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne 

häntä, joka on minut lähettänyt.  

22. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä 

ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat.  

23. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni.  

24. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu 

ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä 

minua että minun Isääni.  

25. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat 

vihanneet minua syyttä'.  
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26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden 

Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.  

27. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani." 

 

Johannes 16:22 – 27 

22. Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän 

sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. 

23. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy (pyydä – erotaō). Totisesti, totisesti 

minä sanon teille: jos te anotte (aiteō) jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun 

nimessäni.  

24. Tähän asti te ette ole anoneet (aiteō) mitään minun nimessäni; anokaa (aiteō), 

niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. 

25. Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en 

puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä.  

26. Sinä päivänä te anotte (aiteō) minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä 

olen rukoileva Isää teidän edestänne;  

27. sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet 

minun lähteneen Jumalan tyköä. 

 

I Johannes 3:21 ja 22  

21. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,  

22. ja mitä ikinä anomme (aiteō), sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen 

käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. 

 

I Johannes 5:14 ja 15  

14. Ja tämä on se uskallus (parrēsia – puheen rohkeus), joka meillä on häneen, että 

jos me jotakin anomme (aiteō) hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.  

15. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin (aiteō), niin 

tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. 

 

Psalmi 107:17 – 21  

17. He olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen, ja he kärsivät vaivaa 

pahojen tekojensa tähden.  

18. Heidän sielunsa inhosi kaikkea ruokaa, ja he olivat lähellä kuoleman portteja.  

19. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän 

ahdistuksistaan.  

20. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta.  

21. Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan 

ihmislapsia kohtaan. 

 

Jesaja 53:4 ja 5  

4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti 

päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,  

5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain 

tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen 

haavainsa kautta me olemme paratut. 

 

I Pietari 2:21 – 25  

21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen 

teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,  



5 

 

22. joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut",  

23. joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan 

jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,  

24. joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, 

synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te 

olette paratut (aoristi – ilmaisee jo päättynyttä toimintaa menneisyydessä)".  

25. Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet 

sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. 

 

Siis kuka parantaa? 

 

Apostolien teot 9:32 – 34  

32. Ja tapahtui, että Pietari, kiertäessään kaikkien luona, tuli myöskin niiden pyhien 

tykö, jotka asuivat Lyddassa.  

33. Siellä hän tapasi Aineas nimisen miehen, joka kahdeksan vuotta oli maannut 

vuoteessaan ja oli halvattu.  

34. Ja Pietari sanoi hänelle: "Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut; nouse ja 

korjaa vuoteesi". Ja kohta hän nousi. 

 

Efesolaiskirje 6:18 – 20  

18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella (deēsis), rukoillen joka aika 

Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa (deēsis), 

kaikkien pyhien puolesta;  

19. ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat 

rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,  

20. jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, 

niinkuin minun puhua tulee. 

 

I Kor. 14:14 

14. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, 

mutta ymmärrykseni on hedelmätön. 

 

 


