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Herran nimet – El Shaddai 
 
 
Sanal. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee 
sinne ja saa turvan.” 
 
Tarvitset ymmärrystä Jumalasta erityisesti juuri tällaisena 
ravistelujen aikana. Muistatko vielä muistolauseet aiemmista 
opetuksista Jumalan nimistä? Hänen nimensä kertoo, millainen hän 
on: hän se vahva torni, jonka turviin voi juosta. 
 
 
Jumala on ELOHIM, luojamme. 
 
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.” 
 
Hän on myöskin EL ELJON, Korkein, maailmankaikkeuden 
suvereeni hallitsija. Hän vie asiat omaan hyvään päämääräänsä. 
 
Ps. 57: 3: ”Minä huudan Jumalaa, Korkeinta, avukseni, Jumalaa, 
joka vie minun asiani päätökseen [=päämäärään].” 
 
Hän on myös EL ROI, Jumala, joka näkee. 
 
Sanal. 15:3: ”Herran silmät ovat joka paikassa; 
ne vartioitsevat hyviä ja pahoja.” 
 
 
 



Mutta hänen nimensä on myöskin EL SHADDAI, Kaikkivaltias, 
kaikkiriittävä Jumala. Hän on ’enemmän kuin tarpeeksi’. 
 
Aabraham kumartui Jumalan edessä, kun tämä ilmestyi hänelle 
tällä nimellä: 
 
1 Moos. 17:1-3: ”Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän 
vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: ’Minä olen 
Jumala, Kaikkivaltias [El shaddai]; vaella minun edessäni ja ole 
nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, 
ja lisään sinut ylen runsaasti.’ Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja 
Jumala puhui hänelle..” 
 
Meillä on sisimmässämme tarve tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi 
sellaisenamme kuin olemme. Kaipaamme, että olisi joku, joka pitää 
meistä huolen. Kun Jumala ilmoittaa olevansa El Shaddai, hän 
kertoo olevansa meidän suojelijamme, huolenpitäjämme, 
sielujemme rakastaja. Hän riittää kaikkeen elämässäsi, hän vie 
sinut kaiken lävitse. Hän voi viedä sinut läpi avioeron, läheisen 
kuoleman, taloudellisen vararikon, vaikeiden ihmissuhdeongelmien, 
vaikka sinä itse kokisitkin olevasi elämän haasteisiin riittämätön. 
Hän kykenee auttamaan. Hän on kaikkiriittävä Jumala. 
 
Kun menet El shaddain luo, et koskaan tule pois hänen luotaan 
tarve täyttymättä, puutteen alaisena. Hän odottaa sinua käsivarret 
avoimena, että tulisit hänen luokseen ja hän saisi ravita sinut. 
 
Katsotaan vielä tarkemmin kohtaa, jossa Jumala ilmestyy 
Aabrahamille: 
 
1 Moos. 17:1-8 ”Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän 
vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen 
Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. 2Ja 
minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut 
ylen runsaasti." 3Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui 



hänelle sanoen: 4"Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: 
sinusta tulee kansojen paljouden isä.  

5Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon 
Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. 6Minä 
teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja 
sinusta on polveutuva kuninkaita. 7Ja minä teen liiton sinun 
kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, 
iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala,  

8ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä 
muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; 
ja minä olen heidän Jumalansa."   

 
Jos jonkun niin Aabrahamin tarvitsi tuntea Jumala El shaddaina, 
kaikkiriittävänä Jumalana. Aabraham oli tuossa hetkessä itse 99-
vuotias ja hänen vaimonsa Saara oli 89-vuotias - ja Jumala oli 
kuitenkin luvannut heille oman lapsen. Sitä ei vain ollut kuulunut. 
Tilanne oli mahdoton.  
 
Room. 4:18-19: ”Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi 
tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on 
sinun jälkeläistesi luku oleva", eikä hän heikontunut uskossansa, 
vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut - sillä hän oli jo 
noin satavuotias - ja että Saaran kohtu oli kuolettunut.” 
 
Epätoivoisessa hetkessä Jumala ilmestyi Aabramille El shaddaina.  
 
’El’ on yksi ihmiskunnan vanhimmista ja laajimmalle levinneistä 
’Jumala’ sanoista. Se tarkoittaa myös ’mahtia tai ’voimaa’, jos sitä ei 
lauseyhteydessä käännetä jumalana. 
 



Shaddai koostuu kahdesta sanasta: ’shad’ ja ’dai’ 
’Shad’ tarkoittaa hebrean kielessä naisen rintaa. Kun vauva itkee 
levottomana ja vain rinta, josta vuotaa äidin maitoa, tyydyttää 
vauvan nälän. Äiti on voiman lähde, jota ilman vauva nääntyy. 
Samoin Jumala vuodattaa itsensä meidän edestämme. 
’Dai’ merkitsee riittävää, tarvittavaa määrää. Jumala ei siis nuukaile 
vaan antaa meille niin paljon, että hiljenemme kylläisinä. Hän on 
runsauden lähde. 
  
El shaddai on kaikkivaltias, joka kykenee täyttämään kaikki 
tarpeemme. Hän on ylitsepursuavan runsas antaja. Kaikkiriittävä 
Jumala. 
 
Jumala on El shaddai ja hän vuodattaa itsensä luotujensa hyväksi. 
Hän antaa elämän verensä ja vuodattaa henkensä. Hän sanoo: 
”Tulkaa ja juokaa!” ja ”Avaa suusi, niin minä sen täytän.” El shaddai 
uhrasi itsensä ja antoi itsensä, jotta niissä, jotka ottavat hänet 
vastaan, hänen täydellinen tahtonsa voisi toteutua. Ehtoollinen on 
tämän toteumaa uudelleen ja uudelleen. Jeesus opettikin näin 
ristinkuolemastaan ja uhristaan jo etukäteen: 
 
Joh. 6:51-56: ”Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja 
se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän 
puolesta." 52Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka 
tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?" 53Niin Jeesus sanoi 
heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen 
Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää 
itsessänne. 54Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on 
iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä 
päivänä. 55Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on 



totinen juoma. 56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se 
pysyy minussa, ja minä hänessä.” 
 
Kun syömme Jeesuksen ruumiin ja juomme hänen verensä, me 
pysymme hänessä ja hän meissä. Jumala asuu meissä ja sen 
kautta olemme kykenevät täyttämään hänen tahtonsa. Kaikkivaltias 
on meissä. Hän on kaikkiriittävä Jumala meidänkin elämässämme. 
Saamme tuntea El shaddain, joka vuodatti itsensä meidän 
puolestamme. Hän on sinun rakastajasi ja pitää kaikella tavalla 
huolta sinusta. 
 
Paavali ilmaisi tämän näin: 
 
Room. 8:32:”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan 
antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei 
lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?” 
 
Jaakob profetoi pojalleen Joosefille ymmärryksen Jumalasta El 
shaddaina, tämän ymmärryksen hän oli saanut omalta isoisältään 
Aabrahamilta:  
 
1 Moos. 49:25: ”Isäsi Jumalan [El], avulla, joka sinua auttakoon, 
Kaikkivaltiaan [shaddai] avulla, joka sinua siunatkoon, antakoon 
siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, 
siunauksia nisistä [shaddajim] ja kohdusta.” 
 
Paavali kirjoittikin Jumalasta näin:  
 
Fil. 4:19: ”Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti 
täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa 
Jeesuksessa.” 
 



 
Jumala oli siis luvannut siunata Aabrahamia lapsella, perillisellä, 
mutta Aabraham oli aiemmin itse yrittänyt täyttää Jumalan 
lupauksen omalla energiallaan, Saaran orjan kanssa. Mutta nyt 
Jumala ilmestyi Aabrahamille El Shaddaina, joka täyttää 
lupauksensa: Jumala itse vuodattaa voimansa ja tekee Aabrahamin 
hedelmälliseksi. Hän ilmestyy sanoen: ” Olen Jumala Kaikkivaltias”. 
Tässä on ilmestys sitä lähteestä, jonka kautta Aabrahamin oli 
tarkoitus lupauksen täyttymys vastaanottaa. Jumala vuodatti 
henkensä Aabramiin (korkea isä) ja tästä tuli Aabraham (paljouden 
isä). Aabrahamin piti luopua omavoimaisuudestaan, omasta 
korkeudestaan, jotta hänestä voisi tulla siunaus monelle muulle. 
Hän antautui ja polvistui Kaikkivaltiaan edessä. Aabrahamin toivo ei 
ollut hänen omassa lihassaan tai energiassaan - vaan siunausten 
Antajassa. Tämän Aabraham oppi, kun hän oppi tuntemaan El 
shaddain.  
Näin meidänkin tulee oppia tuntemaan Jumala, että meistä voisi 
tulla hedelmättömien Aabramien sijaan Aabrahameja, jotka ovat 
kansanpaljouksien isiä. Tulla ’jostakin’ siunauksien 
vastaanottajaksi. 
 
El shaddai tuntemalla on helpompi ymmärtää, mitä nämä 
Jeesuksen sanat Paavalille tarkoittavat: 
 
2 Kor. 12:9-10 ”Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on 
sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi 
heikkoudessa". Sen tähden minä mieluimmin kerskaan 
heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun 
asumaan. 10Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, 



pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; 
sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. ” 
 
 
Nämä samat sanat Jumala puhuu sinulle ja ne ovat tämän kerran 
MUISTOLAUSE: 
 
 
1 Moos. 17: 1: ” Minä olen Jumala, Kaikkivaltias [El shaddai]; 
vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. ” 
 
 
 
Mistä sinä saat tyydytyksen? Mikä rauhoittaa sinut?  
 


