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HERRAN NIMET – tunnetko sinä Jumalasi? 
 
 
Paljon kipuiluistamme ja vääristä valinnoista elämässämme kumpuaa 
siitä, että emme tunne Jumalaa niin kuin hänet voisi tuntea. Voimme 
tietää asioita hänestä, mutta emme tunne, kuka hän todella on.  
 
Dan. 11:32: ”Mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana 
ja tekee tehtävänsä. (engl. display strenght and take action) ” 
 
Kun tunnemme Jumalan sellaisena kuin hän todella on, voimme seisoa 
lujana: Jumalan tuntemisessa tulee voima elämään. Kun ymmärrän 
Jumalan luonteen ja Jumalan tiet, voin olla luottavainen kaikissa 
olosuhteissa.  
 
Kun elämän vaikeudet, murheet ja pelot ovat kintereilläsi ja jahtaavat 
sinua, kenen puoleen sinä käännyt? Kun kiusaukset ja paha yrittää saada 
sinut valtoihinsa, mitä teet? Entä kun olet heikko etkä enää jaksa, kenen 
puoleen käännyt? 
 
Käänny suojelijasi puoleen! Hän odottaa sinua syli avoimena, että tulisit 
hänen luokseen ja kääriytyisit hänen turvaansa. 
 
Sanal. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa 
turvan.” 
 
”Nimi” hebrealaisessa ajattelussa kertoo sen omistajasta. Jumala haluaa, 
että voisit tuntea hänet paremmin ja luottaa, että hän on sitä mitä hänen 
nimensä sanoo hänen olevan.  
 
Jes. 50:10: ”Joka vaeltaa pimeydessä ja valoa vailla, se luottakoon Herran 
nimeen ja turvautukoon Jumalaansa.” 



 
 
Jeesus halusi opettaa seuraajiaan tuntemaan Jumalan. 
 
Joh: 17:3:  ”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, 
joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, 
Jeesuksen Kristuksen.” 
 
Paavali piti tärkeimpänä asianaan elämässä Jumalan tuntemista: 
 
Fil. 3:8-10: ”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, 
Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen 
tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin 
omakseni Kristuksen 9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja 
omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka 
tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta 
uskon perusteella; 10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa 
voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden.” 
 
 
Jos joku kysyisi sinulta millainen Jumala on, mitä sinä vastaisit? 
 
 
 
Mihin sinä turvaudut hädän päivänä? Mihin pakenet? 
 
Ps. 20:7-8: ”Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me 
tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. 8 He vaipuvat maahan ja 
kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä.”  
 
Vanhan testamentin aikaan hevoset edustivat suojaa ja 
pakomahdollisuutta. Mutta onko näistä meidän omista turvapaikoista ja 
pakomahdollisuuksista todelliseksi turvaksi elämässä? 
 



Sananl. 21:31: ”Hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on 
Herran hallussa. (KJV: safety is of the Lord – turvallisuus on Herran) ” 
 
Ongelmamme on se, ettemme tunne kaikkivaltiasta ja kaikkiriittävää 
Jumalaa ja pakenemme pois hänen sylistään. Romahdamme tai 
jähmetymme koetuksen hetkenä. Emme pistä kampoihin pelolle vaan 
”möröt” saavat vapaasti rynnätä sisäämme.  
 
Uskovina meidän pitäisi tunnustaa Jumalamme nimeä. 
 
Hebrealaisessa ajattelussa Herran nimen tunnustaminen on sitä että 
luotamme Jumalaan, siihen mitä hän on ( = nimi). 
 
Ps. 50:15: ”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon 
auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua." 
 
Mitä jos listaisit pelkosi, epävarmuutesi ja murheesi – ja pyytäisit Jumalaa 
osoittamaan yksi hänen nimistään, joka on lupaus siihen asiaan. Tunnusta 
tätä nimeä: puhu sen mukaan ja näet, että Jumala kyllä tulee 
ilmestymään elämässäsi tämän nimensä mukaan. 
 
Ps. 20:1-9: ”..Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua 
Jaakobin Jumalan nimi. 2 Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja 
tukekoon sinua Siionista. 3 Muistakoon hän kaikki sinun uhrilahjasi, ja 
olkoon sinun polttouhrisi lihava hänen silmissään. Sela. 4 Hän antakoon 
sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi. 5 
Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme 
Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. 6 Nyt minä 
tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä 
taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. 7 Toiset 
turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, 
Jumalamme, nimeä. 8 He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me 



nousemme ja pysymme pystyssä. 9 Herra, auta! Vastatkoon kuningas 
meille, kun huudamme. ” 
 
Mitkä ovat Jumalan lupaukset tässä psalmissa? 
 
• Jumala kuulee sinua hädän päivänä. 

 
• Jumalan nimi varjelee sinut (engl. set your securely on high – nostaa 

sinut turvaan korkealle, Raamattu Kansalle käännös ”suojelkoon 
sinua Jaakobin Jumalan nimi”) 

 
• Jumala lähettää sinulle avun. 

 
• Jumala tukee sinua. 

 
• Jumala muistaa uhrisi. (vaikka Jumalan vastausta ei voi ”ostaa”, hän 

muistaa uhrimme) 
 
• Jumala täyttää sydämesi toiveet. 

 
• Saat riemuita Jumalan voitosta. 

 
• Jumala täyttää kaikki pyyntösi. 

 
• Jumala auttaa voideltuaan. 

 
• Jumala vastaa taivaasta ja auttaa voimallisilla teoilla. 

 
• Sinä saat nousta ja pysyä pystyssä. 

 
 
 



Näille asioille ei tässä mainita mitään ehtoja - saat todistaa siitä, että 
Jumala on sellainen, mitä hän on sanonut olevansa.  
 
Se, että tunnet Jumalasi, nostaa sinut olosuhteiden yläpuolelle hädän 
päivänä. Silloin voi iloita ja nostaa voittolippu jo etukäteen, kun tuntee ja 
luottaa Jumalaan.  
 
 
 
MUISTOLAUSE: 
 
Sanal. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee sinne ja 
saa turvan.” 
 
 
 
 
On kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka luottavat ulkoisin asioihin – ja niitä, 
jotka luottavat Jumalaan.  Mieti omaa elämääsi: mikä seuraus oli, kun 
tukeuduit ulkoisiin olosuhteisiin – ja mikä, kun turvauduit Herraan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


