
Vad Betyder ett Namn? 

What’s in a name? 
 
Är ditt namn viktigt? Naturligtvis är det det! Det skiljer dig från de andra familjemedlemmarna. Det 
utmärker dig som en speciell person. Som liten lär du dig att lyssna till ditt namn. Det är ditt -du vill inte 
att någon annan använder det. Ditt namn representerar dig var du än befinner dig. Om du går i skolan, 
söker ett arbete eller köper ett hus så är den första fråga som ställs "Vad heter du?". Ditt namn är viktigare 
för dig än alla andra som finns registrerade. Det är viktigt därför att det hör ihop med dig. Du kan ge det 
en bra eller dålig innebörd. Det blir vad du gör det till. 
 
Ditt namn är viktigt för dig och Guds namn är viktigt för Honom. Guds namn representerar allt Han är. 
Vilket är Guds namn? 
 
Abraham kände Gud under namnet JHVH Jireh, som betyder Herren skall förse. Moses kände Gud som 
JHVH- Nissi eller Herren mitt baner. Gideon kände Gud som JHVH-Shalom eller Herren skänker frid. 
Läs l Mosebok 22:14, 2 Mosebok 17:15, Domarboken 6:24 i Bibeln. Om du läser oiden uppmärksamt 
kommer du att lägga märke till att de är beskrivande titlar. Men vilket är Hans namn? 
 
En ängel kom med ett bud till en ung flicka, Maria: "Se, du skall bli havande och föda en son, och honom 
skall du ge namnet JESUS," Lukas 1:31. Det himmelska budskapet gavs även till Josef: "Och hon skall 
föda en son, och honom skall du ge namnet JESUS, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder." 
Matteus 1:21. 
 
Gud själv uttalade detta namn. Detta var en uppfyllelse av profeten Jesajas ord, "ty ett barn blir oss fött, 
en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i 
råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste." Jesaja 9:6. 
 
Detta underbara barn skulle bli känt som väldig Gud och den evige Fadern men Hans namn är Jesus. 
 
Jesu namn representerar Guds egen person, Hans makt och auktoritet. Vad finns det för makt i detta 
namn? 
 
Namnet Jesus kan rädda oss från synden. "Och i ingen annan finnes frälsning, ej heller finnes under 
himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." 
Apostlagärningarna 4:12. 
 
Namnet Jesus kan ge oss evigt liv. "Men dessa har blivit uppskrivna för att ni skall tro, att Jesus är 
Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn." Johannes 20:31. 
 
Jesu namn kan ge helande för våra kroppar, "Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt 
mannen..." Apostlagärningarna 3:16. 
 
Namnet Jesus kan befria oss från demoner. "....Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sa till 
anden: Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for anden ut ur 
henne." Apostlagärningarna 16:18. 
 
Allting i himlen och på jorden berörs av detta namn. "Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och 
gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, 



på jorden och under jorden." Filipperbrevet 2:9-10. 
 
När Jesus uppsteg till himlen gav Han sina lärjungar rätten att i Hans namn göra Hans gärningar. Hans 
sista befallning var: "Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills 
ni har blivit rustade med kraft från höjden." Lukas 24:49. 
 
I Apostlagärningarnas andra kapitel skildras utgjutandet av denne mäktige Helige Ande över de troende. 
Dessa människor fylldes av Kristi Ande och genom denna livgivande Ande blev de Guds barn. 
 
Efter pingstdagen predikade lärjungarna i Jesu namn (Lukas 24:47 och Apostlagärningarna 4:12), botade 
sjuka och kastade ut demoner i Jesu namn (Apostlagärningarna 3:6 och 16:18) och döpte i Jesu namn 
(Apostlagärningarna 8:16,10:48,19:5). 
 
Vem har auktoritet att använda Jesu Kristi namn idag? Gud har barn i världen idag och Hans namns 
auktoritet vilar fortfarande över Hans barn. "Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är 
Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans 
lidande för att också dela hans härlighet: "Romarbrevet 8:16-17. 
 
På grund av att vi tror på budskapet om Jesus Kristus omvänder vi oss från våra synder. Eftersom vi vill 
begrava vårt förflutna och identifieras med Kristus, låter vi oss döpas i Hans namn. 
 
Eftersom Han vill ge sitt liv till oss och göra oss till sina barn, fyller Han oss med sin Helige Ande. 
 
Gud vill ge sitt namn till dig. "Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla 
som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, 
utan av Gud." Johannes l:12-13. 
Även du kan ärva hans underbara namn. 
 
Apostlagämingarna 2:38 "...låt er alla döpas i Jesu Kristi namn..." 
Apostlagärningarna 8:16 "...de var bara döpta i herren Jesu namn." 
Apostlagärningarna 10:48 "Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn." 
Apostlagärningarna 19:5 "Då lät de döpa sig i herren Jesu namn." 
Apostlagärningarna 22:16 "...låt döpa dig och avtvå dina synder och åkalla därvid hans namn." 
Kolosserbrevet 3:17 "Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn..."  
l Korinthierbrevet 1:13 "Var det kanske (Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni 
döptes?" 

 


