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Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, 
rukoilemme sitä, mitä Jeesuskin rukoilisi. 

Emme voi pyytää Hänen nimessään 
mitään Hänen tahtonsa vastaista.

RUKOILIJAN ASEMA JA RUKOUKSEN SISÄLTÖ
Reunaehdot rukoukselle Jeesuksen nimessä

Jeesus-nimeä käyttävällä henkilöllä tulee olla oikea asema, 
ja hänen rukouksessaan ja sanomassaan on oltava oikea sisältö.

AVAINJAE: 
Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, 

niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Joh. 15:7 

1. JEESUKSEN NIMESSÄ RUKOILEMINEN LIITTYY RUKOILIJAN ASEMAAN 
JUMALAN EDESSÄ - “JOS TE PYSYTTE MINUSSA”
Jeesuksen nimessä voi toimia vain sellainen henkilö, joka on Jeesuksen oma ja 
täyttää Raamatun vaatimukset sen suhteen, kuka on uskova ja Jumalan lapsi.

Apt. 19:13 - toiminta Jeesuksen nimessä ilman oikeaa asemaa ja henkilö-
kohtaista suhdetta Häneen: “Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota 
Paavali julistaa.” Paha henki runteli ylipappi Skeuaan pojat, jotka yrittivät 
ajaa sen ulos ilman oikeaa asemaa.

Myös henkivallat tunnistavat sellaisen “Jeesuksen nimessä” -rukouksen tai 
käskysanan, jonka takana ei ole aitoa valtuutusta. 

2. JEESUKSEN NIMESSÄ RUKOILEMINEN LIITTYY RUKOUKSEN SISÄLTÖÖN 
     - “JOS MINUN SANANI PYSYVÄT TEISSÄ”

Oikean aseman lisäksi rukouksessa on oltava oikea sisältö: 
Jeesuksen nimessä voi rukoilla vain se, jonka tahto ja tavoitteet edustavat Jee-
suksen tahtoa ja tavoitteita.



3.  MITKÄ OVAT RAJAT JEESUS-NIMEN KÄYTÖLLE KÄYTÄNNÖSSÄ: 

Jos ei tapahdu mitään, vaikka vilpittömästi käytät Jeesuksen nimeä, syynä voi olla:
 
- JUMALAN TAHTO. Jumala ei toimi luontonsa ja tahtonsa vastaisesti. Emme tiedä 
kaikissa tilanteissa Hänen tahtoaan.  “Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle 
anneta taivaasta. Joh. 3:27

- IHMISEN TAHTO, joka rajoittaa myös Jumalaa. Jumala ei voi pakottaa ihmistä 
toimiaan vastoin tämän vapaata tahtoa.

-  HENGELLISTEN VALTUUKSIEN PUUTE - Joissakin tilanteissa tarvitaan armoitusta, 
jota ei ole kaikilla, tai erityistä rukousta ja paastoa. 

”VÄISTY KOIRA JEESUKSEN NIMESSÄ!”
Tositarina miehestä, jonka olisi pitänyt aloit-
taa pienistä koirista...
Pastori oli menossa nuoren, innokkaan veljen 
kanssa kotikäynnille erään seurakuntalaisen 
luo. Talon pihalla oli kuitenkin vapaana vi-
hainen koira. “Hoidan asian”, nuorempi veli 
sanoi, kumartui koiran eteen sanoen: “Väisty 
koira Jeesuksen nimessä!” Seuraavassa 
hetkessä koiran ylähampaat olivat hänen 
otsallaan, alahampaat leuassaan... 
Pastori meni myöhemmin tapaamaan häntä  
sairaalaan. “On hyvä, että olet innokas ja 
rohkea”, hän sanoi. “Mutta aloita pienistä 
koirista! 

Jeesuksen nimessä rukoilemisessa on voimaa
niiden valtuuksien perusteella, jotka hän on on antanut sinulle,

että voisit toimia sopusoinnussa Hänen luonteensa,
Hänen tahtonsa  ja suunnitelmiensa kanssa.

Mistä tiedän valtuuksieni rajat?
 - Kokeilemalla, toimimalla rukoillen, pyrkimällä eteenpäin, aloittamalla
  sieltä, mihin valtuudet varmasti riittävät. 

Valtuudet voivat kasvaa kokemuksen ja Jumalan tuntemisen myötä
 1. Tim. 3:13: jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat kunnioitettavan
 aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.

 Hepr. 4:14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden  
 aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

 1 Kor. 12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista.


