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Nyttårsdag / Jesu navnedag – tirsdag 1.januar 2019
Prekentekst: Matt 18, 19-20
Lesetekst I: Sal 72.17-19
Lesetekst II: Rom 10.10b-13

Hans herlige navn
Innledning
Et imponerende nyttårsløfte! «…hva det enn er, skal de få det …», og det er nok at to av oss blir
enige om å be om det! Er det mulig?? Ja, det er det, men det er en viktig forutsetning: Vi to eller tre
må være samlet i Jesu navn! Hva det vil si, forklarer Jesus slik: «Der er jeg midt i blant dem!» I et
slikt fellesskap vil ikke noe være umulig for Far i himmelen å innvilge.
Derfor er det vesentlig å få slått fast hva det betyr å være samlet i Jesu navn. Uttrykket er mye
brukt og derfor skulle det vel også være velkjent hva det innebærer. I utallige hjem har det i
generasjoner blitt bedt/sunget: «I Jesu navn går vi til bords..» opptil flere ganger for dagen både
før og etter måltidet. Norsk Salmebok har seks salmer som begynner med «I Jesu navn/namn..»,
og i en vanlig høymesse kan uttrykket forekomme opptil 8-10 ganger i ulike sammensetting med
Faderen og Den hellige ånd alt etter om det er dåp og/eller nattverd. I Bibelen finnes det mer enn
100 steder der uttrykket «mitt navn» i betydningen Guds eller Jesu navn er brukt, en fjerdedel av
dem er «i mitt navn».
Jesu navn
I dag er det åtte dager siden vi feiret Jesu fødsel. Lukas forteller at «Da åtte dager var gått og han
skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus» (Luk 2.21)
Engelen som viste seg for Josef sa at han skulle gi det barnet Maria ventet, navnet Jesus, for han
skulle frelse sitt folk fra deres synder. (Matt 1.21) Hans oppdrag ligger i hans navn. Dette blir mye
tydeligere i en hebraisk språkdrakt. Da blir det: Hans navn skal være Frelser/Forløser for han skal
frelse sitt folk fra deres synder. Derfor er det mange steder, ikke minst i GT, der dette kommer
tydelig fram som f.eks Salme 91.16: Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse
(jeshua).», Jes 62.11: Se, din frelse (jeshua) kommer! De han fikk som lønn, er med ham, de han
vant, går foran ham. Eller Jes 17.10: For du har glemt Gud, din frelser (jeshua), og ikke husket
din trygge klippe. Våre kristne søstre og brødre blant det jødiske folk bruker dette aktivt i sitt
vitnesbyrd om at Jesus er den frelseren og forløseren som Herren i deres Bibel har lovet sitt folk.
Det er også dette den gamle Simeon utbryter den dagen i tempelet når Josef og Maria endelig kan
komme til tempelet med sitt nyfødte barn: For mine øyne har sett din frelse (jeshua), (Luk 2.30).
Så er det også sånn at denne frelseren er enestående slik vi hørte det opplest fra Salme 72:
Velsignet er Herren, Israels Gud,
han som gjør under, bare han,
og velsignet er hans herlige navn til evig tid!
Hele jorden skal fylles med hans herlighet.
Amen! Ja, amen!

Noe så eksklusivt som å ha fellesskap med den eneste som kan frelse verden! Er det fordi Jesus
gjerne vil at du skal dele dette fellesskapet med andre også at han snakker om at hvor to eller tre er
samlet, vil han være tilstede? Og Paulus minner romerne, slik vi også hørte det opplest, om at han
er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Rom
10.13 / Joel 3.5.
I Jesu navn
Hva innebærer det å ønske velkommen, være samlet, be, døpe eller ønske noen å gå «i Jesu navn»?
Det må være noe som har med frelse å gjøre, en fornemmelse av trygghet, ro og fred, som når en
havarist ligger trygt fortøyd ved kai. I glede og takknemlighet kunne leve uten angst og bekymring.
Frimodig få være den jeg er skapt til å være uten menneskefrykt og urene motiv. Bibelen bruker
uttrykket «salig». Jesus listet opp for oss hva det betyr. Han sier at vi er salige selv om vi er både
fattige, sørger, hungrer, tørster, blir forfulgt eller for hans skyld blir hånet og snakket ondt om.
La oss derfor gå inn i dette nye året i Jesu navn og frimodig leve salige i en skremmende og usikker
verden.
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