All ära till Jesus! Vilken underbar frälsare!
JESUS! JESUS! JESUS!
”När alla andra namn en gång förbleknat
står dock namnet Jesus kvar.
Dess purpurglans skall hela evigheten
stråla lika underbar.
Namnet framför andra namn är Jesus,
ej skönare på jorden fanns.
Ty intet annat namn kan giva frälsning,
intet annat namn är hans”.
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El, Eloah: ”Gud – mäktig, stark, prominent”
Elohim: ”Gud – Skapare, mäktig, stark”
El Shaddai: ”Gud Allsmäktig
- Gud mera än nog”
Adonai: ”Herre”
Yhwh/Yahweh/Jehovah: ”HERRE”
Yahweh-Jireh: ”Herren som förser”
Yahweh-Rapha: ”Herren vår läkare”
Yahweh-Nissi: ”Herren vårt segerbaner”
Yahweh-M’kaddesh: ”Herren som helgar oss,
gör oss heliga”
Yahweh-Shalom: ”Herren vår Frid”
Yahweh-Elohim: ”HERREN Gud”
Yahweh-Tsidkenu: ”Herren vår rättfärdighet”
Yahweh-Rohi: ”Herren vår Herde”
Yahweh-Shammah: ”Herren är närvarande”
Yahwey-Sabaoth: ”Härskarornas Herre”
El Elyon: ”Den Högste”
El Roi: ”Gud som ser allt”
El-Olam: ”Evig Gud”
El-Gibhor: ”Mäktig Gud”

Christopher Alam Besöker Sverige
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Jesusfestivalen i Älmhult

Dessa är Guds namn i det Gamla
Testamentet, men i det NYA FÖRBUNDET
finns det enbart ett namn varigenom vi
kommer till fadern – ”JESUS”, namnet på
Guds Son.
Allt som Gud uppenbarade sig som i det
gamla testamentet är tillgängligt för oss
idag genom namnet Jesus. Det är därför
som Herrens apostlar aldrig kom inför Gud
med namnet på Abraham, Isak eller Jakob;
inte heller kom de till Gud med något
annat Gammaltestamentligt Gudsnamn.
De använde enbart Namnet Jesus, och det
räckte till för allt, inga andra namn behövdes.
Jesus lärde oss att komma till Gud som vår
Fader och vår Gud, och det är mycket mera
än ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud”. Jesus
lärde oss att komma till fadern i hans namn
allena, och i inget annat namn.
“Ty i honom bor gudomens hela fullhet i
kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda”
Kol 2:9-10
Den treeninge Gudens fullhet, allt som han
är, är i Jesus Kristus. Detta betyder att allt
som Fadern är, allt som Sonen är och allt
som den Helige Ande är, förkroppsligas i vår
Herre Jesus Kristus. Och inte bara detta, vi är
”uppfyllda av Honom”!
Bibeln deklarerar: “Därför har också Gud upphöjt
honom över allting och gett honom namnet över
alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall
böja sig, i himlen och på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att
Jesus Kristus är Herren.” Fil. 2:9-11

Till oss har rätten givits att tala ut Namnet
Jesus i Tro. Ett namn som ger frälsning, ett
namn som helar och ett namn som ger
befrielse och frihet.
JESUS Namnet över alla namn, och i det
namnet är allting möjligt!

Bön i Namnet Jesus
Ett underbart mirakel!
För över 30 år sedan i Sverige, när jag var
en ung predikant träffade jag en familj.
De kom för att hälsa på familjen som jag
bodde hos under en möteshelg. Denna
unga familj hade en liten dotter som fötts
med allvarliga hjärtfel. Hennes läppar var blå
och huden hade röda fläckar. Hon kunde
inte stå upp eller gå själv, utan hade stövlar
med stålskenor som hjälpte henne att stå på
benen. Läkarna förväntade sig inte att hon
skulle leva länge.
Jag bad för henne i det underbara namnet
Jesus, och tog av hennes stövlar. Herren
gjorde ett under, och hon började att gå!
Tiden gick och jag hade inte sett henne
under alla dessa år, men för ett par år sedan
fick jag plötsligt en ”Facebook vänförfrågan”
från henne. Hon hade vuxit upp och var nu
en vacker dam i 30 års åldern. Jag prisade
Herren när jag tänkte tillbaka på vad Han
hade gjort för 30 år sedan.
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