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Herran nimet – ELOHIM 
 

 

Vanhassa testamentissa yksi Herran nimistä on ELOHIM. Se on 
kieliopillisesti monikkomuoto sanasta jumala, ’jumalat’. Jumala on 
’jumalien Jumala’, ainoa Jumala. 
 
5 Moos. 10:17: ”Sillä Herra [JHWH = Jahve, Jehova] teidän 
Jumalanne [Elohim], on jumalain Jumala [huu Elohei haa Elohim] ja 
herrain Herra [Adonei haa Adonim], suuri, voimallinen ja peljättävä 
Jumala [El]” 
 
EL tarkoittaa paitsi ”valtaa” tai ”voimaa” myös ”jumalaa” ja sitä 
sanaa käytetään sekä jumalista, mahtimiehistä että Raamatun 
Jumalasta. 
 
ELOHIM on sen sanan monikko, majesteellinen monikko. Sillä 
viitataan ainoaan oikeaan Jumalaan, jumalien Jumalaan, 
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan. 
 
Kun ’Jahve’ on mainittu Raamatussa melkein 7000 kertaa, niin 
’Elohim’ on 2600 kertaa. Aika yleinen nimi siis. 
 
Raamatun Jumalasta puhuttaessa ’Elohim’ ei tarkoita useita 
jumalia. Se ilmaistaan Raamatussa aivan selkeästi: 
 
5. Moos. 6:4: ” Kuule, Israel! Herra [Jahve], meidän Jumalamme 
[Elohim], Herra [Jahve] on yksi.” 
 
 
Näin Israelin kansa tunnusti, kun se näki Elian tekevän voimalliset 
teot Jahven nimissä:  
 



1 Kun. 18:39: ”Kun koko kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät 
kasvoilleen ja sanoivat: ’Herra [Jahve] on Jumala [Elohim]! Herra on 
Jumala!’” [Jahve huu haaElohim] 
 
 

Luoja 
 
Sillä samalla nimellä Elohim Jumala ilmaisi itsensä luomisessa.  
 
1 Moos. 1:1: ”Alussa loi Jumala [Elohim] taivaan ja maan.” 
 
Raamattua lukiessa näet viittauksia siihen, kuinka Jumalan eri 
persoonat osallistuivat luomistyöhön. Jumala ISÄ, Jumala POIKA ja 
Jumala PYHÄ HENKI loivat taivaat ja maan. Yhtä olemukseltaan ja 
luonteeltaan, mutta kolme persoonaa yhteen liittyneenä. 
 
Huomaatko että Poika mainitaan jo ihan ensimäisessä Raamatun 
jakeessa: ” Alussa [bereshit, sen voi kääntää myös esikoisessa, 
ensimmäisessä] loi Jumala [Elohim] taivaan ja maan.” 
 
Kol. 1:16: ”Sillä hänessä [Jeesuksessa] luotiin kaikki, mikä taivaissa 
ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne 
valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja” 
 
1 Moos. 1:2-3:” Ja maa oli autio tyhjä, ja pimeys oli syvyyden 
päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: 
"Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.” 
 
Hebr. 11:3: ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on 
rakennettu Jumalan sanalla”  
 
Elohim puhui – ja asiat tapahtuivat. Luomisessa oli mukana Isä, 
Poika ja Pyhä Henki – Elohim – kolmiyhteinen Jumala toimi. 
 
Myös ihmisen luomisessa kolmiyhteinen Jumala toimi: 
 
1 Moos. 1:26: ”Ja Jumala [Elohim] sanoi: ’Tehkäämme ihminen 
kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja 



taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka 
maassa matelevat.’ " 
 
Monikko suomen käännöksessä kuvaa juuri kolmiyhteistä Jumalaa 
– Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Tämä on ainoa kohta 
Raamatussa, jossa ’Elohim’ sanan kanssa on verbi monikossa. 
Israelin Jumala ’Elohim’ sanan kanssa käytettiin verbiä yksikössä. 
Jumala on yksi. Yleensä Elohim sanan kanssa verbi on monikossa, 
kun puhuttiin pakana jumalista. 
 
 
Mikä tämän käytännön merkitys on sitten meille? Miten tämä 
ELOHIM nimi voi olla meille vahva torni, jonka turviin voimme 
juosta? Muistojae viime kerralta: 
 
 
Sanal. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee 
sinne ja saa turvan.” 
 
 
 
Jumala, joka on kaiken luoja - Elohim – on antanut meille elämän ja 
olemme luotu häntä varten. Olemme luotu hänen kirkkauttaan 
varten. 
 

Ps. 139:13-14: ”Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit 

minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty 

ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni 

kyllä tietää.” 

 

Sinut on huolella ja ihmeellisesti tehty. Olet luotu juuri sillä tavalla 

kuin olet luotu - tarkoitusta varten. Uskotko sen vai halveksitko 

Jumalan tekoa itsessäsi. 

 

Muistatko kun Mooses sanoi: 

 



2 Moos. 4:10: ”Niin Mooses sanoi Herralle [Jahve]: ’Oi Herra, minä 
en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, 
kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea 
kieli’.” 
 
Jumala vastasi Moosekselle:  
 
jae 11: ”Ja Herra sanoi hänelle: ’Kuka on antanut ihmiselle suun, 
tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, 
Herra [Jahve]?’” 
 
 
Miksi Jumala luo erilaisia ihmisiä, normaalista poikkeaviakin?  
Mitä Jeesus vastasi opetuslapsilleen - kun he kohtasivat 
syntymästään asti sokeana olleen miehen - kun nämä kysyivät, 
kuka oli tehnyt syntiä: mieskö vai tämän vanhemmat? 
 
Joh. 9:2: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan 
Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.” 
 
Jos olet tyytymätön itseesi, lapseesi, rakkaaseesi, tai 
lähimmäiseesi, juokse ELOHIM:in luo, joka on vahva tornisi. Et 
ehkä ymmärrä, miten tämä tilanne voi mitenkään tuoda kunniaa 
Jumalalle, mutta voit luottaa hänen nimeensä. Elohimin tekojen on 
tarkoitus tulla julki luodussaan. 
 

Jes. 50:10. ” Kuka teistä pelkää Herraa [Jahve] ja kuulee hänen 

palvelijansa ääntä? Joka vaeltaa pimeydessä ja valoa vailla, se 

luottakoon Herran [Jahve] nimeen ja turvautukoon Jumalaansa.”  
 
 
Miten ylistäisit rukouksessa luojaasi? Laula Jumalallesi ja Isällesi – 
hän on Elohim! 

 

Ps.7:18: ” Minä kiitän Herraa [Jahve] hänen vanhurskaudestansa ja 

veisaan Herran [Jahve], Korkeimman [Eljon, tästä nimessä ensi 

kerran opetuksessa], nimen kiitosta.” 



 
5 Moos. 10:17: ”Sillä Herra [JHWH = Jahve, Jehova] teidän 
Jumalanne [Elohim], on jumalain Jumala [huu Elohei haa Elohim] ja 
herrain Herra [Adonei haa Adonim], suuri, voimallinen ja peljättävä 
Jumala [El]” 
 

 
Room. 11:36: ” Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on 
kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.” 
 
Miksi synnyin? Miksi elän? Miksi Jumala loi minut? Hän loi minut 
äitini kohdussa pienintä yksityiskohtaa myöden juuri tällaiseksi. 
 

Ps. 139: 13-14: ”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini 

kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän 

sinua siitä.” RK 92. 

 
Jes. 43: 1, 3-4,7: ”Mutta nyt, näin sanoo Herra [Jahve], joka loi 
sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen 
lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. 
 
3-4: Sillä minä olen Herra [Jahve], sinun Jumalasi [Elohim], Israelin 
Pyhä, sinun vapahtajasi: minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, 
sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Koska sinä olet minun silmissäni 
kallis ja suuriarvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan minä 
ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. 
 
7: kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen 
kunniakseni [kavod] luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt.  
 
 
Jumala loi miehen ja naisen kuvakseen. 
 
1 Moos. 1:27: ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi 
hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” 
 
ja näin sinä olet luotu hänen kunniataan varten, hänen kuvakseen.  



 
Sinun on tarkoitus elää niin, että koko luomakunnalla olisi oikea 
arvio siitä, kuka Jumala on. Mieti mitä se tarkoittaa! Sinut on 
tarkoitettu elämään Jumalan kunniaksi. 
 
Ilm. 4:11: "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet 
arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet 
luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut". 
 
Sinut on luotu Jumalan tahdosta, englanninkielinen KJV ilmaisee 
sen näin ” for your pleasure they are and were created” Sinut on 
luotu tuottamaan iloa hänelle.  
 
Jumalan nimi on Elohim: 
 

 Sinut on luotu Jumalan iloksi. 
 

 Sinun on tarkoitus elää niin että heijastat Jumalan luonnetta 
maailmaan: rakkautta, rauhaa, armollisuutta ja lempeyttä.  

 

 Sinun on tarkoitus elää hänelle ja tehdä hänen tahtoaan 
 
Jos missaat tämän, missaat elämäsi tarkoituksen. Olet vain 
olemassa, muttet elä.  
 
Muuttaako tämä tietoisuus jotenkin elämäsi kulkua? Täytätkö sinä 
luomisesi tarkoitusta? Mikä on sinun velvollisuutesi Luojaasi 
kohtaan? 
 
 
Muistojae Jumalan nimet - ELOHIM 
 
Ilm. 4:11:  "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet 
arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet 
luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut". 
 


