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Resymé fra talen 

• «Hva er et navn? Den blomst vi kaller rose vil dufte deilig, navnet uansett» sier Julie i 2.akt av 
Shakespeares «Romeo og Julie». Mange av oss har kanskje et for nonchalant forhold til navn, mens vi 
ser i Bibelen at Gud er veldig opptatt av dette.  

• Det jødiske folk hadde opprinnelig en så stor ærefrykt for Gud at de kun uttalte Hans navn – Jahve 
eller Jehova – én gang i året. Alle de andre navnene på Gud i det gamle testamente er utledet av dette 
og beskriver på forskjellige måter Hans egenskaper, mens Jehova – «Jeg er», eller «Jeg er den Jeg er» 
handler om Hans person og Hans personlighet. Vi ser at nettopp dette blir et triggerpunkt for det 
jødiske folk, når Jesus omtaler seg selv som Guds Sønn.  

• I det gamle testamente (f.eks i 3.Mos) ser vi at å vanære Gud var en stor, stor synd. Nå blir jo vi i Fader 
Vår oppfordret til å bruke «Far». Jesus ga sitt liv for oss fikk vi mulighet til å komme tilbake til vår 
Pappa Gud i himmelen, og være Hans barn. Men Han er fremdeles den høye og hellige, som ikke på 
noen måte skal spottes eller vanæres. Nei, la heller vårt liv og vår tale være som Paulus viser i sitt 
eksempel i Fil 1,20. Måtte alt vi gjør og sier og er, få bli til Hans ære! 

• La Ditt navn holdes hellige – i mitt liv 
o Etter de første kristnes «flying start» på pinsedag, opplevde de forfølgelse og utfordringer. 

Selv under trusler og fengsling holdt de fast på å forkynne evangeliet (se f.eks Apg 4,19-20), 
fordi de hadde ærefrykt for Gud.  

o Det får konsekvenser å lyde Ham og Hans Ord, da og nå. Se 2.Kor 7,1 og Matt 5,8. De som 
virkelig har møtt Herren Jesus, blir merket for livet. 

• La Ditt navn holdes hellig – i mitt hus 
o Jos 24,15. Hjemmene våre er veldig viktige for Gud. Han vil bo iblant oss, vi skulle være Hans 

folk og Han være vår Gud. Han planla og innstiftet familiene/hjemmene som den minste og 
viktigste enheten i samfunnet. Derfor står det også en slik voldsom kamp om nettopp 
familiestrukturene og hjemmene. 

o 2.Krøn 7,14 starter med oss selv, og dernest min nærmeste sirkel. Veien bort fra det kaoset vi 
ser omkring oss i samfunnet, starter i mitt og ditt hjem, med gjenopprettelse av Gudsnærvær, 
disippelskap og Hans orden hjemme hos meg! Se også Apg 2,46. 

• La Ditt navn holdes hellig – i vår kirke 
o Herren gjenreiser sitt hus i denne tiden, gjennom å føye oss som levende steiner sammen til 

en bolig for Ham.  
o Måtte dette hus få være et bønnens hus, for alle folk i Trondheim og ut over landet og 

verden. Vår bønn er at det fra Trondheim misjonskirke skal stige tilbedelse opp som røkelse 
for Herrens åsyn dag og natt, natt og dag (se f.eks Åp 8,4). 

• La Ditt navn holdes hellig – i vårt land  
o Med alt dette som et personlig utgangspunkt for alle kristne, og med hjemmene som steder 

der Guds nærvær bor, ble landet vårt bygget.  
o Vi må gjenerobre vår rolle som salt og lys i samfunnet, slik at ikke landet går i forråtnelse. Vi 

må igjen gå foran i å holde Hans navn hellig, og for eksempel praktisere verdibasert 
samfunnsbygging der menneskeverdet løftes høyt, stå fast på bibelske prinsipper om 
barmhjertighet, nøysomhet og ærlighet, og kjønnsidentitet ut fra det skaperverket vi har fått 
å forvalte.  

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvordan lever du hjemme hos deg selv? Lever du ærlig, og i ydmykhet og omvendelse innfor Gud og 
overfor dine nærmeste? Hvordan står det til i dine nære relasjoner? 

• Holder vi Guds navn hellig i vår kirke? Hvis ikke, hvordan ser vi det? 

• Holder vi Guds navn hellig i samfunnet? Hvordan gjør vi det i dagens virkelighet? 


