RUKOUS JEESUKSEN NIMESSÄ 1
RUKOUKSEN SUHDE JUMALAN KOLMINAISUUTEEN
Uuden testamentin opetuksessa rukouksesta mainitaan selvästi Jumalan kolme
persoonaa. Rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä Pyhässä Hengessä
Joh. 16:23 jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun
nimessäni.
Joh. 4:20-24: Jumala on Henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee
rukoilla hengessä ja totuudessa.
Miten voimme ymmärtää kolminaisuuden?
- Jumala on yksi henki, jolla on kolme tietoisuuden
keskusta, persoonaa.
- Kolme persoonaa ovat olleet olemassa iankaikkisesti.
- Kolmen persoonan välillä on täydellinen rakkaus,
yhteys ja ykseys. ”Minä olen Isässä ja Isä minussa.”
Joh. 10:38, 14:10
Jumalan toinen persoona syntyi ihmiseksi
ottaen jumalallisen luonnon lisäksi myös
ihmisen luonnon: täysi Jumala ja täysi
ihminen.
Joh. 1:14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta,
kuin ainokaisella Pojalla on Isältä.
Poika, Jeesus Kristus, kuoli ristillä kärsien ihmiskunnan sijaisena syntien rangaistuksen. Risti yhdistää ihmisen ja
Jumalan.
2 Kor 5:19 Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itsensä kanssa
Jeesuksen kautta pääsemme yhteyteen Jumalan,
iankaikkisen hengen kanssa.
Olemme mukana tässä piirissä ja osallisia jostain
iankaikkisesta ja ihmeellisestä!

Kun rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä Pyhässä
Hengessä, meillä on yhteys Jumalan kolmen persoonan
kanssa.
ENTÄ VOIKO JEESUSTA ITSEÄÄN RUKOILLA?
•
Totta kai voimme puhutella Jeesusta, joka on
jumaluuden yksi persoona ja välimiehemme.
•
Kolmiyhteisen Jumalan toiminnassa ovat kaikki
persoonat mukana, vertaa Joh. 16:23 ja Joh. 14:13.
•
Esimerkkejä UT:ssa sen lisäksi, että evankeliumit kertovat ihmisten kommunikoinnista Jeesuksen
kanssa: 1. Kor. 1:2: kaikille, jotka avuksi huutavat
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Apt.
7:59: Stefanus rukoili ja sanoi: “Herra Jeesus, ota
minun henkeni!”

MIKSI JEESUKSEN NIMI ON KORKEAMPI KUIN MIKÄÄN MUU NIMI?
MIKSI JEESUKSEN NIMESSÄ ON VALTA JA VOIMA?
1. SEN VUOKSI, KUKA HÄN ON: Jumalan Karitsa ja Voideltu, jolle kuuluu kunnia
asemansa vuoksi.
Jumalan säätämään pelastussunnitelmaan kuuluu sijaiskärsijä ja välimies,
Messias. 1 Tim. 2:5,6 yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus
2. SEN VUOKSI, MILLAINEN HÄN ON: Jeesus on kunnian arvoinen
ominaisuuksiensa vuoksi.
Fil. 2:5-11 - vaan tyhjensi itsensä ja otti
orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi,-- hän
nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan
asti -- Sentähden onkin Jumala hänet korkealle
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia
muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien
polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman

Ei ole toista persoonaa, jolla olisi tällaista täydellisyyttä,
puhtautta, pyhyyttä ja jaloutta sekä Jumalana että ihmisenä.
3. SEN VUOKSI, MITÄ HÄN ON SAANUT AIKAAN: Jeesus on ansainnut kunnian
ja arvovallan ainutlaatuisen tekonsa ja voittonsa vuoksi.
Ilm. 5:5,9 -- jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut -- Sinä olet arvollinen -- sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet
verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista--

