FÖRBUNDSNAMNEN
Herren har uppenbarat sig genom olika namn i förbundet med sitt folk. Där Han visar
vem han är och hurdan han är mot sitt folk.

Synd	
  -‐	
  	
  förlåtelse	
  för	
  synd	
  o	
  befrielse	
  från	
  dess	
  makt	
  
Jehovah - tsidkenu, Herren din rättfärdighet.
På grund av Jesu blod är dina synder förlåtna och du kan komma in i Guds närvaro. Du
har fått rättfärdighet från Gud i Kristus för hans namn är "Herren din rättfärdighet"
Jer.23:6, 33:16, Rom.3:21-24. 2Kor.5:21

Jehovah - m`kaddesh, Herren som helgar.
Synden ska inte ha väldet över dig, för Herren är den som helgar mig. Jag står under
NÅDEN.
3Mos 20:8 Joh.17:17-18, Rom.4:25, 5:10, Joh.14:21, Heb.10:14

Ande	
  –	
  fullheten	
  av	
  Den	
  Helige	
  Ande	
  
Jehovah - shamah, Herren som är närvarande.
Du kan känna Hans förblivande närvaro och fullheten i den Helige Ande. Han är med
dig och i dig, för han är "Herren som är närvarande".
Hes.48:35, Matt.28:18, Rom.5:2, Joh.14:21.

Jehovah – Shalom, Herren din frid.
Ditt hjärta och ditt sinne kan bli fyllt av Guds Frid, för Han är Herren din frid!
Dom.6:24,Jes.53:5 54:10,17, Rom.5:1-2, 4Mos.25:12

Kroppen	
  –	
  hälsa	
  och	
  helande	
  
Jehovah - rope, Herren din läkare.
Du kan leva I fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, för I han sår har du blivit helad.
"Han är Herren din läkare."
2Mos.15:26, Rom.8:11

Försörjning	
  –	
  försörjning	
  och	
  framgång	
  
Jehovah - jireh, Herren vars försörjning du skall få se.
Du skall få erfara framgång, för Kristus har friköpt dig från lagens förbannelse. Han ser
dina behov I förväg och fyller dem. För han är "Herren som fyller dina behov".
1Mos.22:14, Matt.6:24-34, Ord. 8:17-21, Fil.4:19.

Trygghet	
  –	
  Herren	
  skall	
  strida	
  för	
  dig	
  
Jehovah - nissi, Herren ditt banér.
Du behöver inte frukta döden eller helvetet eller någon fiendes attack, för "Herren är ditt
banér" 2Mos.17:15

Jehovah - rohi, Herren är din herde.
Han leder dig på rätta vägar för Han är "Herren din Herde". Ps.23:1
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