
“JEESUKSEN NIMESSÄ” -ILMAISUN KÄYTTÖTAVAT
 JA MERKITYKSET UUDESSA TESTAMENTISSA 

Sanat ”Jeesuksen nimessä” voisi eri yhteyksissä korvata seuraavasti:
- ”Jeesuksen kautta”
- ”Jeesuksen vuoksi ja sen perusteella, mitä hän on tehnyt”
-  ”yhteenkuuluvuudessa Jeesuksen kanssa”
-  ”Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella”
-  ”Jeesuksen edustajana”

1. NIMI EDUSTAA LIITTOA — “JEESUKSEN KAUTTA”
 

Sanat “Jeesuksen nimessä” voivat viitata Jeesuksen 
tekemään liittoon.
Voisi korvata: “Jeesuksen kautta” tai “Jeesuksen ja 
Hänen tekemänsä liiton kautta”. 
Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisen välissä
Joh. 16:23: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille 
antava minun nimessäni (= minun kauttani, minun tekemäni 
liiton perusteella). 

2. NIMI EDUSTAA HENKILÖÄ — KAIKKEA, MITÄ HÄN ON JA 
MITÄ HÄN ON TEHNYT

Voisi korvata: ”Jeesuksen vuoksi ja sen 
perusteella mitä hän on tehnyt” 

Matt. 12:21: hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa.” 
(= Häneen ja siihen, mitä Hän on tehnyt) 
Joh. 20:31: nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että 
Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta 
olisi elämä hänen nimessänsä (= Hänessä sen perusteella, mitä Hän on tehnyt). 
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Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, 
se tapahtuu Hänen välimiehenasemansa kautta.

Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, 
kaikki siunaukset ja rukousvastaukset perustuvat 

Jeesuksen persoonaan ja siihen, mitä hän on tehnyt.



3. NIMI EDUSTAA YHTEENKUULUVUUTTA TAI OMISTUSSUH-
DETTA:  “OTTAA  NIMIINSÄ”

“Nimessä” voitaisiin korvata: “yhteenkuuluvuudessa”, 
“omistuksessa”. 
Ilm. 22:4: hänen nimensä on heidän otsissansa (=nimi osoittaa 
heidän kuuluvan Jumalalle).
Mark. 9:41 joka antaa teille maljallisen vettä siinä nimessä, että 
te olette Kristuksen omia (= sillä perusteella, että teidän tun-
nustamanne nimi osoittaa teidän kuuluvan Kristukselle), ei jää palkkaansa vaille.
Luuk. 21:17: ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden (= sen vuoksi, 
että tunnustamanne nimi osoittaa teidän kuuluvan minulle)  

 

4. NIMI EDUSTAA AUKTORITEETTIA JA VALTUUTUSTA  
      
        ‘Nimessä’ voitaisiin korvata: “auktoriteetin ja 
        vallan perusteella”.

Apt. 3:6 Pietari sanoi: “mitä minulla on, sitä minä sinulle an-
nan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä (= Jeesuk-
sen auktoriteetin ja vallan perusteella), nouse ja käy.” 
Apt. 16:18 Paavali sanoi hengelle: “Jeesuksen Kristuksen 
nimessä (= pahan hengen yläpuolella olevan Jeesuksen auktori-
teetin ja vallan perusteella”) minä käsken sinun lähteä hänestä.” 

5. NIMI VIITTAA EDUSTUSSUHTEESEEN: 
JOKU TOIMII TOISEN PUOLESTA, SIJASTA

“Nimessä” voitaisiin korvata: “puolesta”, ”edustajana” 
Luuk. 21:8 “Monta tulee minun nimessäni (= sanoen 
edustavansa minua)sanoen: ‘Minä olen se’ -- älkää
menkö heidän perässään. 
Joh. 14:26 Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun 
nimessäni (= minun puolestani) muistuttaa teitä kaikesta

Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, 
yhteenkuuluvuudessa Jeesuksen kanssa, 

meidän tahtomme ja tavoitteemme  ovat samoja kuin Hänen.

Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, teemme sen Hänen 
valtuuttaminaan ja käytämme Hänen antamaansa valtaa

Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, 
edustamme Hänen tahtoaan maan päällä niin Isän 

kuin maailman ja henkivaltojen edessä.


