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Alt der er investeret i Navnet Jesus tilhører os, for Jesus gav os
ufortjent retten til brugen af Hans Navn.
Johs. 16:24 “Hidtil har I ikke bedt om noget i mit Navn; bed, så skal I få, for at jeres glæde
må blive fuldkommen.”

Vi har ikke kun ret til at bruge Jesus Navnet, men Han lover at bønner
bedt i Jesu Navn får speciel opmærksomhed.
Johs. 16:23 “Hvis I beder Faderen om noget, skal Han give jer det i Mit Navn”
Bed Faderen i Jesu Navn, og Jesus vil stå bag din begæring, og Faderen vil give det til
dig.

Vi har fået legal ret til at bruge Navnet Jesus.
Johs. 11:41-42 “Fader! Jeg takker dig, fordi du har bønhørt mig. Jeg ved at du altid
bønhører mig.”

Med andre ord så ved vi at Faderen altid hører Jesus, og når vi beder i
Jesu Navn, så er det som om Jesus selv beder, Jesus tager vor plads.
Et ophøjet Navn
Hebr. 1:1-4 “Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene
ved profeterne, har Han nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, hvem Han har indsat
som arving til alle ting, ved hvem Han også har skabt verden. Han er Hans herligheds
afglans og Hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og Han tog
sæde ved Majestætens højre hånd I det høje, efter at Han havde fuldbragt renselse for
vore synder. Og Han er blevet så meget mere ophøjet end englene, som det Navn, Han
har arvet, er over deres.”

Navnets 3-foldige storhed: arv – fortjeneste - givet
1. Hans Navn er arvet Hebr. 1:1-4
2. Han har fået Navnet ved fortjeneste Kol. 2:14-15
3. Hans Navn er givet til Ham Fil. 2:6-11

Åben vore øjne for storheden i Jesu Navn
Ef. 1:17-23
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Retten til brug af Jesu Navn
•
•
•
•
•
•

Den autoritet som Jesus har vundet, er delegeret til os i brugen af Jesu Navn.
Alt Jesus var er i det Navn
Alt Jesus er i dag, er i det Navn
Og dette Navn er nu givet til os, og kan bruges af os.
Jesus blev givet dette Navn, og Han har givet det til os. Halleluja
Han gav os Navnet Jesus så vi kan bruge det til at udføre Faderens vilje i denne tid.
Vi ved at den første kirke brugte autoriteten i Navnet Jesus. Den første kirke udførte
mirakler på vegne af Jesus. De virkede mirakler, og miraklerne åbnede døre for
dem.

Brugen af Jesu Navn
Johs. 14:13 “og hvad som helst I beder om i Mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen kan
herliggøres ved Sønnen.”
Dette er helt vildt set i lyset af at Jesus sidder ved Faderens højre hånd, og besidder den
højeste position i universet som hoved for kirken.
Johs. 16:24 “Hidtil har i ikke bedt om noget i Mit Navn; bed, så skal i få, for at jeres glæde
må blive fuldkommen.”
Dette løfte er måske et af de mest bemærkelsesværdige udsagn fra Jesus. Han siger at
vi kan bruge Hans Navn. Han siger ikke: hvis i har tro, Han siger bed i Mit Navn.

Navnet Jesus er givet til os som troende. Navnet er vores. Hvad der
allerede er mit skal jeg ikke bruge tro, for at anvende.
Alt hvad Jesus var, det er Hans Navn stadig. Jesu Navn har ikke
mistet sin kraft
Navnet Jesus er uløseligt forbundet med frelse
Apg. 4:12 “Og der er ikke frelse i nogen anden, for der er ikke under himmelen givet
mennesket noget andet Navn, hvorved vi kan frelses”
Det er Navnet Jesus hvorigennem syndere kommer til Faderen. Det er dette ene Navn
som giver synderen mulighed for at blive hørt hos Faderen. Det er dette Navn som
åbenbarer for synderen Jesu stedfortrædende tjeneste.
Matt. 28:19 “idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn”
Apg. 2:38 “omvend jer og lad jer døbe hver især I Jesu Kristi Navn til jeres synders
forladelse, så skal i får Helligånden som gave.”
Kol. 2:9-10 “for I Ham bor hele guddomsfylden legemlig, og i denne fylde har I del, idet I er
i Ham.” Treenighedens Navn er Jesus

Vi er ikke kun frelst ved Navnet Jesus, vi er også døbt ind i Navnet
Jesus, og til slut har vi også på grund af Navnet Jesus ret til at modtage
Helligånden.
Løfterne om at bruge Hans Navn i bøn
Johs. 14:13-14 & Johs. 16:24
Apg. 3:1-6 “Sølv eller guld har jeg ikke, men hvad jeg har, det givet jeg dig: i Jesu Kristi
nazaræerens Navn, stå op og gå”
Vi er frelst, døbt, fået Helligånden, beder, udfører mirakler og dæmoner uddrives i Jesu
Kristi Navn Apg. 16:18, og hele Efesus blev rystet til i sin grundvold ved denne udfrielse i
Jesu Navn.
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Hvilken kraft har Navnet Jesus i dagens kirke?
Matt. 18:20 “for der hvor 2 eller 3 er forsamlede i Mit Navn, der er jeg midt iblandt dem.”
•
•
•
•
•
•

Menighederne blev bedt om at mødes i Jesu Navn
Alle deres samlinger var nu centreret omkring Navnet Jesus
Deres bønner blev bedt i og gennem Navnet Jesus
De syge blev helbredt i Navnet Jesus, dæmoner blev uddrevet i Jesu Navn
Helligånden blev givet og modtaget i Jesu Navn
De tilbad Herren i Jesu Navn

I Jesu Navn udførte den første kirke alt sit arbejde
Kol. 3:17 “Og alt, hvad I tager jer for i ord eller handling; gør det alt sammen i Herren Jesu
Navn, og sig Gud Fader tak ved Ham.”
Efs. 5:20 “og altid siger Gud, vor Fader, tak for alle ting i vor Herres Jesu Kristi Navn.”
1. Kor. 6:11 “men I lod jer aftvætte, ja, I blev helligede, ja I blev retfærdiggjorte ved Herren
Jesu Kristi Navn, og ved Guds Ånd”
Hebr. 13:15 “lad os da ved Ham altid bringe Gud lovprisnings-offer, det er, frugt af læber,
der bekender Hans Navn”
Jakob 5:14 “er nogen iblandt jer syg, skal han kalde menighedens ældste til sig, og de
skal bede over ham, efter at de i Herrens Navn har salvet ham med olie.”
1.Johs. 3:23 “Og dette er Hans bud, at vi skal tro på Hans Søns Jesu Kristi Navn, og
elske hverandre, som Han har befalet os.”
Den nye befaling var at de skulle tro på Jesu Navn og elske hinanden i det Navn

Vi kan ud af disse ting se at Navnet Jesus berørte alle aspekter af kirken
liv. Det havde en plads i deres tanker, i deres bønner, i deres
prædikener, som vi ofte overser i dag.
Må Herren åbne vore hjertes øjne, så vi må vide og forstå hvilken
herlighed der er gemt i Jesu Navn.

Spørgsmål:
1/ Hvad er siger Matt. 18:20?
2/ Hvilken betydning har det for dig, og de samlinger du deltager i?
3/ Nævn Jesu Navnets trefoldige storhed.
4/ Hvilken indflydelse Hans Navns storhed på dig?
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