
KÄÄNTYMINEN JEESUKSEN NIMESSÄ MAAILMAAN PÄIN
 - kääntyminen ihmisiin ja henkivaltoihin päin

 Jeesuksen edustajina 

Matt. 28:18 “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 

Jeesus käytti valtaansa valtuuttamalla meidät! 
Hän lähetti meidät julistamaan evankeliumia!

Matt. 28 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni 
Joh. 20:21 Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.

RUKOUS JEESUKSEN NIMESSÄ 3

Jeesus antoi meille varustukseksi:  
 
1.  Oman nimensä

Mark. 16:17  Ja nämä merkit seuraavat niitä, 
jotka uskovat: minun nimessäni he  ajavat ulos 
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä

2. Pyhän Hengen
Apt. 1:5,8: teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan 
näitten päivien jälkeen --kun Pyhä Henki tulee teihin, 
niin  te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todis-
tajani --  aina maan ääriin saakka”.

Olemme Jeesuksen lähettiläitä ja edustajia 
maailmassa ihmisten ja henkivaltojen edessä.

Pietari ja Paavali toimivat Jeesuksen arvovallalla ja hänen 
edustajinaan:
Apt. 3:6 “mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen 
Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.”

Apt. 16:17-18: -- hän kääntyi ja  sanoi hengelle: “Jeesuksen 
Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä” 



Jumala tunnustaa valtuutesi, 
kun todella rukoilet ja toimit Jeesuksen nimessä. 

Myös pimeyden henkivallat tunnustavat valtuutesi, 
jotka ovat käskysanasi takana, 

kun todella sanot sen Jeesuksen nimessä.

JUMALAN EDUSTAMINEN JA HÄNEN PUOLESTAAN PUHUMINEN

Jeesus ei rukoillut sairaiden puolesta vaan julisti heille terveyden - samoin apos-
tolit.

Pietarin sanat “Nouse ja käy” perustuivat sille, 
että hän edusti Jeesusta ja puhui Jeesuksen puolesta.

Pietari julisti Jumalan tahdon mukaisen käskysanan
tähän tilanteeseen. 

Jeesus itse julisti eri tilanteisiin Jumalan käskyn: Kun Jeesus puhui myrskylle ja 
viikunapuulle, hän puhui Jumalan puolesta.

Profeetat puhuivat Jumalan puolesta: “Kuulkaa, kaikki kansat; ota korviisi, 
maa, ja kaikki, mitä maassa on.” Miika 1:2
 Olennaista ei ole se, kuuliko kukaan tai mikään näitä sanoja. Jumalan   
 edustajina he sanoivat Hänen puolestaan toimeenpanevan käskysanan

Meidän omat sanamme eivät saa aikaan mitään. Mutta Pyhän Hengen vaikuttama 
julistus vapauttaa Jumalan voiman eri tilanteisiin.
 

Jumalan puolesta puhuminen 
Hänen valtuuksillaan 

vapauttaa Hänen voimansa toimimaan.

Sekä esirukous että
 Jumalan puolesta puhuminen Jeesuksen nimessä

 perustuvat samalle Jumalan säätämykselle
 ja luomisjärjestykselle: 

JUMALA TOIMII MAAN PÄÄLLÄ YHTEISTYÖSSÄ IHMISEN KANSSA.


