
  



Kol 3:16  Låt Kristi ord rikligt bo hos er med 

all sin vishet. Undervisa och förmana varandra 

med psalmer, hymner och andliga sånger och 

sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.  

Kol 3:17  Och allt vad ni gör i ord eller 

handling, gör det i Herren Jesu namn och 

tacka Gud Fadern genom honom.  
  



Mar 9:35  Jesus satte sig ner, kallade på de 

tolv och sade till dem: "Om någon vill vara 

den förste, så ska han vara den siste av alla 

och allas tjänare."  

Mar 9:36  Sedan tog han ett litet barn och 

ställde det mitt ibland dem, omfamnade det 

och sade till dem:  

Mar 9:37  "Den som tar emot ett sådant barn i 

mitt namn tar emot mig. Och den som tar emot 

mig, tar inte emot mig utan honom som har 

sänt mig."  



Luk 1:31  Du ska bli havande och föda en son, 

och du ska ge honom namnet Jesus.  
  



Mat 1:21  Hon ska föda en son, och du ska ge 

honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt 

folk från deras synder."  
  



Apg 10:42  Och han befallde oss att predika 

för folket och vittna om att han är den som 

Gud har utvalt till domare över levande och 

döda.  

Apg 10:43  Om honom vittnar alla profeterna 

att var och en som tror på honom får 

syndernas förlåtelse genom hans namn."  
  



Luk 24:46  Och han sade till dem: "Det står 

skrivet att Messias ska lida och på tredje 

dagen uppstå från de döda,  

Luk 24:47  och att omvändelse och syndernas 

förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla 

folk, med början i Jerusalem.  
  



1Ko 6:11  Sådana har några av er varit. Men 

ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har 

förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn 

och i vår Guds Ande.  
  



Apg 4:12  Hos ingen annan finns frälsningen, 

och under himlen finns inget annat namn som 

människor fått genom vilket vi blir frälsta."  
  



Joh 20:31  Men dessa har blivit nerskrivna för 

att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, 

och för att ni genom tron ska ha liv i hans 

namn.  
  



Apg 9:28  Sedan stannade Saulus hos dem, 

och han gick in och ut i Jerusalem och 

predikade frimodigt i Herrens namn.  
  



Mat 18:19  Vidare säger jag er: Om två av er 

här på jorden kommer överens om att be om 

något, vad det än är, så ska de få det av min 

Far i himlen.  

Mat 18:20  För där två eller tre är samlade i 

mitt namn, där är jag mitt ibland dem."  
  



Apg 4:29  Och nu, Herre, se hur de hotar oss! 

Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt 

ord,  

Apg 4:30  genom att du räcker ut din hand och 

låter helande, tecken och under ske genom din 

helige tjänare Jesu namn."  

Apg 4:31  När de hade bett skakades platsen 

där de var samlade, och de uppfylldes alla av 

den helige Ande och förkunnade Guds ord 

med frimodighet.  
  



Apg 3:6  Men Petrus sade: "Silver och guld 

har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I 

Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!"  
  



Apg 3:16  Och genom tron på hans namn har 

det namnet gett styrka åt denne man som ni 

ser och känner. Tron som kommer genom det 

namnet har gett honom full hälsa, som ni alla 

ser.  
  



Jak 5:14  Är någon bland er sjuk, ska han 

kalla på församlingens äldste, och de ska be 

över honom och smörja honom med olja i 

Herrens namn.  

Jak 5:15  Trons bön ska bota den sjuke, och 

Herren ska resa upp honom. Och har han 

begått synder, ska han få förlåtelse för dem.  

Jak 5:16  Bekänn därför era synder för 

varandra och be för varandra så att ni blir 

helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och 

verkan.  



Mar 16:17  Dessa tecken ska följa dem som 

tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. 

…. 
  



Apg 16:18  Så höll hon på i flera dagar. Men 

Paulus blev upprörd och vände sig om och 

sade till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi 

namn att lämna henne!" Och i samma 

ögonblick for anden ut.  
  



Mar 9:38  Johannes sade till Jesus: "Mästare, 

vi såg en man som drev ut onda andar i ditt 

namn, och vi försökte hindra honom eftersom 

han inte följde oss."  

Mar 9:39  Men Jesus sade: "Hindra honom 

inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt 

namn kan sedan genast tala illa om mig.  

Mar 9:40  Den som inte är mot oss är för oss.  
  



Joh 14:12  Jag säger er sanningen: Den som 

tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. 

Och större än så ska han göra, för jag går till 

Fadern.  

Joh 14:13  Och vad ni än ber om i mitt namn 

ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad 

i Sonen.  

Joh 14:14  Om ni ber om något i mitt namn, 

ska jag göra det.  
  



Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har 

utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära 

frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge 

er vad ni än ber honom om i mitt namn.  
  



Joh 16:22  Nu har ni också det svårt, men jag 

ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och 

ingen ska ta er glädje ifrån er.  

Joh 16:23  Den dagen kommer ni inte att fråga 

mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni 

ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.  

Joh 16:24  Hittills har ni inte bett om något i 

mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje 

blir fullkomlig.  
  



Mat 18:19  Vidare säger jag er: Om två av er 

här på jorden kommer överens om att be om 

något, vad det än är, så ska de få det av min 

Far i himlen.  

Mat 18:20  För där två eller tre är samlade i 

mitt namn, där är jag mitt ibland dem."  
  



Fil 2:9  Därför har Gud också upphöjt honom 

över allting och gett honom namnet över alla 

namn,  

Fil 2:10  för att i Jesu namn alla knän ska 

böjas, i himlen och på jorden och under 

jorden,  

Fil 2:11  och alla tungor bekänna att Jesus 

Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.  
 


