
KÄÄNTYMINEN ISÄN PUOLEEN JEESUKSEN NIMESSÄ

Toiminnallamme Jeesuksen nimessä voi olla kaksi suuntaa:

1. Käännymme Isän puoleen Jeesuksen kautta: pyytäminen 
omasta tai toisten puolesta, 
2. Käännymme maailmaan päin ja vastustajaan päin 
Jeesuksen edustajina (evankeliumin julistaminen, sairaiden
parantaminen, pahojen henkien ulosajaminen, voimalliset teot)

KÄÄNTYMINEN ISÄN PUOLEEN:

1. Tulemme Isän eteen Jeesuksen työn perusteella.  OVI ON AUKI!

Hepr. 10:19,22 Koska meillä -- on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuk-
sen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, niin käykäämme esiin toti-
sella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi 
pahasta omastatunnosta 

Tuleminen Isän eteen Jeesuksen nimessä tarkoittaa:
”Isä, tulen eteesi Sinun Poikasi 
ansion perusteella ja 
Hänen valtuutuksellaan, uskon kautta Hänen 
vereensä  - en omassa voimassani, en oman 
ansioni perusteella.” 

RUKOUS JEESUKSEN NIMESSÄ 2

Kun rukoilet Jee-
suksen nimessä, 
on kuin pitäisit 
Hänen kädestään, 
ja Hän laskee 
toisen kätensä
Isän valtaistui-
melle.

         



2. Meillä on Jeesus-nimessä valtuutus rukoilla arvovallalla ja vedota Ju-
malan lupauksiin ja ominaisuuksiin

 NYT KUN OVI ON AUKI, SAAMME KÄYDÄ SISÄÄN ROHKEASTI!

MUISTOLAUSE 1
1 Joh. 5:14-15: Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin 
anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme 
hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös 
on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. 

MUISTOLAUSE 2
Hepr. 4:15-16 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä 
meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla 
kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella ar-
mon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuk-
semme oikeaan aikaan.

MIHIN VOIMME VEDOTA JUMALAN EDESSÄ:

1. VETOA JUMALAN KUNNIAAN: Monet tilanteet ja asiat häpäisevät Jumalan 
nimeä, jos ne saavat jatkua. 
2. VETOA JUMALAN ASEMAAN JA SUHTEESEEN ITSEESI NÄHDEN: Jumala on 
Luojasi, Isäsi, Auttajasi, Lunastajasi.
3. VETOA JUMALAN OMINAISUUKSIIN: armoon ja rakkauteen,  oikeudenmu-
kaisuuteen, uskollisuuteen  
4. VETOA JUMALAN SANAAN JA SEN LUPAUKSI-
IN: Niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne                                                                                       
ovat hänessä “on” 2. Kor. 1:20
5. VETOA AIEMPIIN RUKOUSVASTAUKSIIN  
6. VETOA IHMISTEN MURHEISIIN JA TARPEISIIN 
 7. VETOA JEESUKSEN VEREEN. Room. 8:32

Jeesuksen nimi vahvistaa pyyntösi 
Hänen vuodattamansa veren perusteella.

Jeesuksen nimi liittää pyyntösi 
Hänen välimiehentyönsä piiriin Isän edessä.

Emme voi vedota voimakkaampaan asiaan 
Jumalan edessä kuin Hänen Poikansa kärsi-
myksiin, vereen ja kuolemaan. 


