Namnet Jesus - nyckeln till Gud
Gud uppenbarade sig för Josef och sade: ” Hon [Maria] skall föda
en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt
folk från deras synder” (Matt 1:21).
Gud själv gav namnet till barnet. Här uppenbarar Han
hemligheten och välsignelsen bakom detta härliga namn. Genom
detta underbara namn kan hela världen ta del av Guds stora kärlek.
I den världskända versen Johannes 3:16 står det: ” Ty så älskade
Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på
honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”.

Tro på namnet Jesus
Det kan ibland vara svårt att förstå all Guds kärlek och nåd mot
dig och mig, men det finns något som vi lättare kan greppa i tro
och tillit. Någonting vi ALLTID kan lita på, nämligen namnet Jesus.
- ” Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under
himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi
blir frälsta" (Apg 4:12).
- ”… [Jesus] ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden
på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett
honom namnet över alla namn” (Fil. 2:8,9).
-” Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

(Rom 10:13). Herrens namn är Jesus.

Namnet Jesus – en nyckel
Vi kan jämföra namnet Jesus t ex med en en nyckel. En nyckel
låser ju upp dörrar.

I många städer får kända personer som en gåva ta emot ”stadens
nyckel”. Den öppnar vägar för dem till olika förmåner i staden.
Vi kan också tänka oss Jesus-namnet som en bilnyckel. Du sätter
den i tändningslåset och vrider om och vad händer under
motorhuven? Elen strömmar till och börjar driva olika
komponenter. Startmotorn börjar snurra. Pumpar börjar att smörja
och arbeta på olika sätt. Motorn får liv och den startar !
Jag förstår inte allting som händer när jag vrider om bilnyckeln,
men bilen startar och jag kan köra. Allt detta sker genom en liten,
oansenlig nyckel - en liten bit metall eller plast.
Något liknande sker i Himlen hos Gud genom kraften i namnet
Jesus. Detta namn berör Faderns hjärta. Det namnet berör också
Frälsarens hjärta, Han som dog för oss på Golgata kors och utgöt
sitt blod som betalning för våra synder, så att vi kan få förlåtelse
för våra synder och komma till Himlen en dag.

Namnet Jesus – Guds nåd
Jesus sitter idag vid Guds högra sida och Han hör varje bön som
vänder sig till Honom i tro och tillit.
Han hör även den minsta suck: ”Jesus, hjälp mig! Jesus fräls mig!
Jesus, förbarma dig över mig!”
Om du ber till Jesus, får du uppleva den Himmelska nåden och
välsignelsen i ditt hjärta här på jorden och du blir frälst. Dina
synder blir förlåtna och ett nytt liv föds i ditt hjärta.
Ingen kan förstå Gud till fullo, men vi kan helt och hållet lita på
det som Han lovar i sitt ord, Bibeln.
Gud har gjort tröskeln till frälsningen så låg och vägen till den
så enkel, så att ingen; inte den svagaste eller den minsta människa,
behöver gå vilse eller gå förlorad.

Vänd Dig till Jesus
På detta sätt – i Jesus Kristus - har Gud visat sin rika nåd och
godhet mot oss människor.

Ta tag i det eviga livet! Ropa på namnet Jesus till hjälp, så
blir Du frälst! Gud älskar just Dig och vill se även Dig en gång
hos Jesus i Himmelen!
——————

Om du vill ta emot Jesus in i ditt hjärta och liv så du skulle
kunna be så här:
Tack Gud att jag får ta emot denna gåva av bara nåd.
Jag vill ta emot Jesus in i mitt eget hjärta.
Fräls mig Gud och förlåt mig alla mina synder.
Gör mig till ett Guds barn. Kom in i mitt hjärta Jesus och hjälp
mig att lära känna Dig.
Tack att Du gör detta Gud. Tack Jesus att jag från och med
denna stund tillhör Dig ! Amen !
Ära vare Gud för Hans stora nåd emot oss människor!

Vill du veta mera?

Copyright © 2016 traktat.nu - www.traktat.nu - traktat@crossmail.se

Utdelas av:

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva - Guds
gåva är det - inte på grund av gärningar, för att ingen skall
berömma sig” (Ef 2:8,9).

Nyckeln till Gud

