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Huhtikuun 11. 2006 - Herrallemme ja Pelastajallemme, Timothyn Rukous 

Minun Jumalani, minun Jumalani, Sinä olet Pyhä! Oi minun Lunastajani, minun rakastettu 

Pelastajani YahuShua, Sinun verelläsi minut on pesty minun syntini puvusta, joka oli pukenut minut 

kuolemaan; Sinun uhrauksellasi Sinä vapautit minut, Sinun suuri rakkautesi on murtanut minun 

kahleeni… Katso, uusi valo on ilmestynyt sinne, missä kerran oli vain pimeyttä ja sen liekki, joka 

lepatti, palaa kirkkaasti jälleen kerran, sillä sydämessäni Sinä olet sytyttänyt tulen!  

Ja Sinun sanasi, Herra, Sinun kauniit sanasi, ne todella ovat lamppu minun jaloilleni. Ja seuraamalla 

Sinun opetustasi, minä olen alkanut poistaa hapatusta elämästäni, vaikka uhrauksellasi Sinä olet jo 

vapauttanut minut synnin voimasta… Oi Herra, Sinä olet minun oikeamielisyyteni! Minä tulen 

tottelemaan Sinun Sanaasi! Ja vaikka Minä kompastun, Minä en lakkaa ponnistelemasta totella, 

Minä haluan tehdä sitä, mikä on miellyttävää Sinun silmissäsi… Auta minua kulkemaan Sinun 

tavoillasi.  

Minä tunnen Sinun kätesi päälläni, Oi Herra. Minä tarjoan itseni Sinulle, minun Herrani ja minun 

Jumalani; ota minun elämäni, se on Sinun. Sinä tarjosit Itsesi kärsimykseen ja kuolemaan, sen 

vuoksi, mitä minä olin tehnyt. Minä ansaitsen minun rangaistukseni, kuitenkin Sinä kannoit minun 

syntini puuhun, jopa minun rakkaitteni synnit. Minä en voi lähestyä Sinun rakkauttasi, mutta millä 

tahansa ja kaikilla tavoilla minä tulen ponnistelemaan näyttääkseni Sinulle minun rakkauteni ja 

minun kiitollisuuteni. Minä jätän sydämeni avoimeksi Sinulle; muokkaa se, luo minuun puhdas 

sydän, sillä minä kaipaan nähdä Sinun kasvosi. Uudista minussa oikea henki, että minä saattaisin 

olla periksiantamaton Sinun päämääriäsi varten ja kulkea Sinun teitäsi.  

Sinä olet minun elämäni rakkaus, jonka minä olin unohtanut… Kuinka varakas minä olin 

viattomuudessani, kuinka siunattu minä olin nuoruudessani! Kuinka minä olin voinut erkaantua?! 

Kuinka minä olin voinut kääntyä pois?! Minä nyyhkytän, minä itken, koska paikka, joka jäi autioksi 

sisälläni, paikka, jota maailma ei koskaan voinut täyttää, jättäen minut murtuneeksi ja tyhjäksi; 

Minun sydämeni kovettui, minun kasvonilmeeni tulivat katkeriksi. Kuitenkin Sinä täytit minut 

ihmeellä ja hämmästyksellä, rakkaudella, jota minä en koskaan uskonut mahdolliseksi; Minun 

sydämeni pehmeni, minun kasvonilmeeni nousivat ja kirkastuivat, kun Sinun elämäsi ryntäsi 

sisään.  

Ja Sinun äänesi, Sinun äänesi kaunis sointi. Herra, Sinä väräytät minun sieluani, Sinä sytytät minun 

henkeni tuleen, rakkaus, jota tämä maailma ei koskaan ole tuntenut. Miksi, Oi Herra, Sinä siunaat 

minua? Minä olen tehnyt suuresti syntiä elämässäni, Minä olen rikkonut Sinun Käskysi ja häväissyt 

Sinun nimeäsi ja tätä temppeliä, jonka Sinä annoit minulle, kuitenkaan Sinä et koskaan hylännyt 

minua. Mitä minä olen tehnyt ansaitakseni sellaisen armon, sellaisen käsittämättömän ilon, 

sellaisen häkellyttävän rakkauden Sinun läsnäolossasi?   

Sinä olet minun Herrani ja minun Jumalani, minun elämäni! Sinun nimesi sointi, jopa kuiskaten 

mainittuna, tuo kyyneleet minun silmiini. Sinun tuomiosi julistaminen kauhistuttaa minun sieluani, 

kuitenkin minä toivotan sen tervetulleeksi ja tunnen oloni turvalliseksi. Sinä olet niin 

kertakaikkisen kaunis! Minä rakastan Sinua! En voi seisoa, putoan polvilleni, minä olen niin täysin 

arvoton mitä tulee Sinun armoihisi, kuitenkin Sinun armosi kautta Sinä pelastit minut… Halpaa 

käyttöä varten oleva rikkonainen astia, kuitenkin Sinä kokosit minut, hengittäen elämän minuun 

jälleen kerran, ennallistaen minun sieluni.  



Minun Jumalani, minun Jumalani, Sinä olet Pyhä! Ei voi verrata keneenkään! Ei keneenkään! Ei 

mihinkään!...  

Herra, minä tulen odottamaan Sinua, minä tulen taistelemaan Sinun puolestasi! Minä tulen 

juoksemaan kuoleman raivoon Sinun puolestasi!...  

Olen vain ihminen, kuitenkin minä tiedän, että Sinä olet minun kanssani.  

Herra, minä aiheutin Sinun kuolemasi, Sinä kannoit minun syntini Sinun omassa ruumiissasi, Sinä 

olit murtunut ja haavoilla minun vääryyden tekojeni vuoksi ja Sinun haavojesi kautta minut on 

parannettu, kuitenkaan minä en pyytänyt Sinua. Ennen kuin minä synnyin, Sinä tunsit minut ja 

kuolit minun puolestani, vaikka minä olin unohtanut Sinut… Oi minun Herrani, YahuShua, kuinka 

monta kyyneltä minun täytyy itkeä?! Kuinka monta kertaa minä voin sanoa, ’Minä rakastan 

Sinua’?! Minä en koskaan lopeta! Kuolevan henkäykselläni minä tulen julistamaan minun 

rakkauttani Sinua kohtaan!  

Ja jos on Sinun tahtosi, että minä en kuole, minä tulen laulamaan rakastetustani ikuisesti, jopa aina 

ja ikuisesti! Minä tulen toitottamaan sitä jokaiselle kansakunnalle, jokaisen elävän olennon edessä! 

Anna minulle käsky ja näytä tie minulle! Täytä minun sydämeni Sinun hengelläsi, Oi Herra, ota 

minun suuni kontrolli! Puhu, Oi minun Herrani! Huuda, Oi minun Jumalani! Tee minusta astia jaloa 

käyttöä varten, että minä saattaisin tuoda kunniaa Sinun nimellesi! Pelasta vaivatut!  

Oi Herra, nosta minut ylös minun pahuudestani, sillä minä olen kurja. Päästä minut tästä kuoleman 

ruumiista, sillä minun lihani pettää minua; minä olen kulkenut harhaan. Aseta Sinun Totuutesi 

minuun, Oi minun Jumalani, puhdista minun sieluni! Minä anon Sinulta, Oi Herra, riko minut Sinun 

sanojesi voimalla! Tuhoa minut Sinun rakkaudellasi, anna minun kuolla Sinun läsnäolossasi! Herra, 

viljele Sinun Sanaasi minussa, anna Taivaan kasteen peittää minun häpeäni ja pestä pois kaiken, 

mitä olen tehnyt.  

Oi Herra, aseta minut pystyyn. Sillä minä en voi nostaa päätäni, etten minä katsoisi Sinun 

kunniaasi. En voi seisoa, minun voimani on mennyt minusta pois. Kuitenkin heikkoudessani, minä 

tunnen, että Sinun voimasi on tehnyt täydelliseksi; kyllä, Herra, Sinun armosi on riittävä minulle. 

Valaise minun polkuni, Oi Herra, sillä minä kuljen pimeydessä. Minä tunnen vastustajan joka 

puolella, hän haavoittaa minua… Auta minua, Oi Jumala! Minun huudan Sinulle Ristiinnaulitun 

nimessä, Hänen, joka riippui puussa, Suurimman Kaikista Rakkauksista!  

Minä olen vain eksynyt lapsi, Herra. Olen pelon ja surun kuluttama, kun en kuule Sinun ääntäsi. 

Olen surun nielemä, kun en ole Sinun läsnäolossasi. Sillä minä olen kuullut Israelin Pyhän äänen, 

olen tuntenut Sinun kätesi päälläni. Olen vain ihminen, niin kovin epäpuhdas, kuitenkin Sinä halasit 

minua… Voi minua, Herra! Voi minua! Varmasti minun silmäni sokeutuvat, sillä minä olen katsonut 

Sinun kunniaasi, olen katsonut Sinun kuvaasi! Maapallo on tullut kalpeaksi, joutomaaksi, sillä minä 

olen nähnyt Kuninkaan! Sulje minun silmäni, älä anna minun koskaan avata niitä enää, älä anna 

minun koskaan unohtaa! Anna minun korvieni myös hiljetä, sillä minä olen kuullut Herran äänen!  

Kuitenkin jopa nyt, minä kuulen Sinun lohduttavan minua, sanoen, ”Se minkä Herra on 

puhdistanut, on arvollinen; älä kutsu sitä arvottomaksi. Riemuitse, Oi ihmisten poika, sinut on 

lunastettu maapallolta osana erityistä uhria. Jälleen Minä sanon, riemuitse, ja toitota trumpetilla, 

sillä Lunastus lähestyy.”  

Oi Herra, kuinka minä voin kiittää Sinua kaikesta, mitä Sinä olet tehnyt?...  



Minulla ei ole sanoja ilmaista kiitollisuuttani, sillä se, mitä Sinä teit minun puolestani ristillä; sen 

Minä olen ikuisesti velkaa Sinulle…  

Sinä olet Minun Pääsiäiseni, Sinä pelastit minut kuolemalta, Sinä ennallistit minun sieluni…  

Oi minun Jumalani, minun Jumalani, YahuShuan, minun Pelastajani, nimessä minä sanon, amen, 

ikuisesti amen…MINUN LUNASTAJANI ELÄÄ! 


