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Herran nimet – JAHVE 
 
 
Sanal. 18:10: ”Herran [Jahve] nimi on vahva torni, vanhurskas 
juoksee sinne ja saa turvan.” 
 
Muistat varmaan tämän ensimmäisen muistolauseemme. Tämä 
JAHVE nimi on se nimi, joka on meidän turvapaikkamme. 
Tunnethan hänen nimensä. 
 
Jahve on ”enemmän kuin tarpeeksi”, hän on kaikkiriittävä Jumala, 
kuten opimme jo aiemmin:  
 
1 Moos. 17: 1: ” Minä olen Jumala [Jahve], Kaikkivaltias [El 
shaddai]; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. ” 
 
Jahve nimessä on voima.  
 
Jes. 45:24: ” Vain Herralla [Jahve] on voima, hän tekee 
pelastuksen tekoja.” 
 
Tunnemmeko me suomalaiset kristityt tämän Jumalan nimen, kun 
se on suurelta osin salattuna Raamatussamme? Olen huomannut, 
että esim. afrikkalaiset sisaremme ja veljemme käyttävät nimeä 
paljon enemmän. 
 
Kaikista Jumalan nimistä ’Jahve’ nimi on yleisin vanhassa 
testamentissa, sitä käytetään 6823 kertaa! Tätä nimeä juutalaiset 
pitävät vieläkin niin erityisenä, pyhänä etteivät lausu sitä (koska lain 



tauluissa toinen käsky kieltään sen turhaan lausumisen) ja viittaavat 
tähän nimeen termillä ’ha shem’, ’se nimi’ tai sitten vaihtavat JVHV 
sanan kohdalla Adonai sanaan. Tätä he saavatkin tehdä usein 
lukiessaan vanhan testamentin kirjoituksia :) 
 
Ensimmäisen kerran nimi JHVH, Jahve on ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa, yhdistettynä ’Elohim’ (el=jumala, 
elohim=jumalat eli kolmiyhteinen jumala, sillä verbi on yksikössä). 
 
1 Moos. 2:4: ” Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne 
luotiin. Siihen aikaan kun Herra [Jahve] Jumala [Elohim] teki maan 
ja taivaan.” 
 
Tämä nimi Jahve on tavallaan Jumalan erisnimi samoin kuin minä 
olen Maarit enkä ole vain nainen. Tässä raamatunkohdassa siis 
oikeastaan sanotaan, että Jahve niminen kolmiyhteinen Jumala loi 
maailman. 
 
Jahve sana johdettu sanasta ’hava’, joka hebreassa tarkoittaa ’olla’ 
tai ’tulla’.  Siksi Jahve sanana kertoo Jumalan olemuksesta jotain 
hyvin olennaista. Hän oli, hän on ja hän tuleva on. Niin kuin 
Ilmestyskirjassa Johannes kertoo terveiset Jumalalta, Jahvelta: 
 
Ilm. 1:4: ”Armoa ja rauhaa teille häneltä, joka on, joka oli ja joka 
on tuleva, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen 
valtaistuimensa edessä.” 
 
Jahve ON. Hänen nimensä on ’aina’, kuten David Pawson eräässä 
raamattuopetuksessaan opetti. Tätä asiaa toistetaan vanhassa 
testamentissa lukuisia kertoja. Nimi Jahve kertoo, että hänessä on 



pysyvä eksistenssi, oleminen. Hänessä on elämä. Se on 
olennaisinta Jumalassa.  
 
Jahve on nimi, jolla Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa 
pensaassa.  
 
2 Moos. 3:13-15: ” Mooses sanoi Jumalalle [Elohim, ’kolmiyhteinen 
Jumala’]: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 
'Teidän isienne Jumala [Elohim] on lähettänyt minut teidän 
luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' 
niin mitä minä heille vastaan?" 14Jumala [Elohim] vastasi 
Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: 
"Sano israelilaisille näin: 'Minä olen’ (hebreaksi ehjee [muoto ’hava’ 
verbistä] muistuttaa Jahve nimeä: minä olen = Jahve) lähetti minut 
teidän luoksenne". 15Ja Jumala [Elohim] sanoi vielä Moosekselle: 
"Sano israelilaisille näin: Herra [Jahve], teidän isienne Jumala 
[Elohim], Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, 
lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni 
iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta 
sukupolveen.  
[ KR 92: Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua 
kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.]” 
 
Jumala siis pyytää tässä, että häntä kutsutaan tällä nimellä 
sukupuolesta toiseen! Meidän suomalaisten uskovien tulee tehdä 
tästä parannusta. Asiaa toki vaikeuttaa se, että meidän on vaikea 
esim. Raamattua lukiessa edes nähdä, miten Jumalan nimet 
ilmaantuvat tekstissä. ’Adonai’ sanan kohdalla on engl. 
käännöksissä Lord ja JVHV kohdalla on LORD isoin kirjaimin. 
Meillä lukee Herra molemmissa kohdin useimmiten, joskus harvoin 
Jahve. 
 
Mitä juutalaiset ovat menettäneetkään kun eivät uskalla kutsua 
Jumalaa tällä nimellä vaan ”piilottavat” sen. Tämä oli todellisuutta jo 
Jeesuksen aikana.  



 
Jahve on aina olemassa, sukupolvesta toiseen. Hänen nimensä on 
’se aina olemassa oleva’. Jumala on ikuinen, hän on alku ja loppu, 
sama eilen, tänään ja ikuisesti.  Kaikki elämä on hänessä. Hänen 
kauttaan kaikki on saanut syntynsä.  
 
Kol. 1:15-17: ”ja hän (Jeesus) on näkymättömän Jumalan kuva, 
esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 16Sillä hänessä luotiin 
kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 
näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai 
valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 17ja hän on 
ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.” 
 
On aika rasittavaa, kun nykymaailmassa ei ole mitään pysyvää. 
Tämä arvaamattomuus ja muutos näyttää vain viime aikoina 
lisääntyneen. Se mikä oli eilen, ei enää päde tänään. 
Ihmissuhteissakin voi tänään tuntua tosi hyvältä ja mennä hyvin - 
seuraavana vuonna erotaan ja rakkaus on tipotiessään. Tämä 
taakottaa. 
 
Jumala ei ole tällainen. Hän on sama: tänään hän on se, mikä on 
ollut ennenkin esi-isillesi ja sinulle – ja tulevassa samoin hän toimii 
samoin niin sinulle kuin lapsillesi.  
 

Miksi me katsomme muualle ja etsimme turvaa muuttuvasta? Miksi 
emme lepää hänen muuttumattomuudessaan? Hän ei ole koskaan 
pettänyt missään asiassa eikä hän aloita epäluotettavuutta sinun 
kohdallasi. Hän ei voi niin tehdä. Hän on Jahve JHVH, olemassa 
oleva, muuttumaton Jumala. 
 



”Minä olen se, joka minä olen.”  Tämä kertoo myös, että hän ei 
muutu mielihalujemme mukaan eri aikoina. Hän määrittelee asiat ja 
on sellainen kuin on. Piste. MINÄ OLEN on sellainen kun Hän on. 
Ihminen vaikenee. 
 
Kun Jumala sanoi näin Moosekselle, Jumalan kansa ensimmäisen 
kerran ymmärsi Jahve sanan merkityksen tärkeyden. Vaikka 
Jumalan nimi Jahve oli jo aiemmin mainittu Raamatussa, niin vasta 
tämä Mooseksen ilmestys auttoi heitä ymmärtämään, että tämä 
hänen nimensä Jahve liittyy hänen liittolupaukseensa. Jumala on 
liiton Jumala. Hän pitää liittonsa. 
 
2 Moos. 6:2-4: ”Jumala [Elohim] sanoi Moosekselle: »Minä olen 
Jahve, Herra. 3Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille minä olen 
ilmestynyt Jumalan Kaikkivaltiaan [El shaddai] nimisenä, mutta 
nimeäni Jahve minä en heille ilmoittanut. 4Minä annoin heille 
myös lupauksen, että he saavat omakseen Kanaaninmaan, 
vieraan maan, jossa he asuivat muukalaisina. 5Nyt olen kuullut, 
miten israelilaiset vaikertavat egyptiläisten orjuuttamina, ja niin olen 
muistanut lupaukseni. 6Sano siis israelilaisille: ’Minä olen Herra 
[Jahve], minä vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä ja pelastan 
teidät orjuudesta. Minä vapautan teidät kohotetun käteni voimalla ja 
ankarilla rangaistuksilla. ” 
 
Jumala täytti lupauksensa ja liittonsa Aabrahamille, Iisakille ja 
Jaakobille. Hän oli luvannut Kanaanin maan – ja israelilaiset 
palasivat Egyptistä sinne 400 orjuusvuoden jälkeen. Juuri niin kuin 
Jumala oli etukäteen kertonut Aabrahamille. Hän on liittouskollinen 
Jumala, joka on muuttumaton sukupolvesta sukupolveen. Hän 
on uskollinen sanalleen eri aikoina. 
  
1 Moos. 15:13-21: ”Silloin Herra sanoi hänelle [Aabraham]: »Sinun 
tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisina 
maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia, ja heitä 



sorretaan neljäsataa vuotta. 14Mutta minä rankaisen myös sitä 
vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat, ja he pääsevät lähtemään 
sieltä suuri omaisuus mukanaan. 15Sinä itse saat kuitenkin mennä 
rauhassa isiesi luo ja pääset hautaan hyvän vanhuuden 
jälkeen. 16Sinun jälkeläisistäsi palaa tänne vasta neljäs sukupolvi, 
sillä amorilaisten  syntien määrä ei vielä ole täyttynyt.»17Auringon 
laskettua tuli pilkkopimeä, ja silloin näkyi uunin savuava roihu ja 
soihdun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. 18Sinä päivänä Herra 
[Jahve] teki Abramin kanssa liiton ja lupasi hänelle: »Sinun 
jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin 
suureen virtaan saakka.” 
 
Kun tarvitset jossain elämänvaiheessa vakuuttumista Jumalan 
läsnäolosta juuri sinä hetkenä ja siitä, että hän pitää lupauksensa 
muuttumatta – vaikka sinä olisitkin horjunut lupauksissasi Jumalalle 
– juokse Jahven, uskollisen Jumalan luo. Luota hänen nimeensä. 
Jahve ei muutu, sillä hän ei voi muuttua. Hän on Jahve, sama eilen, 
tänään ja ikuisesti. 
 
Hebr.13:8: ”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja 
iankaikkisesti.” 
 
 
2 Moos. 34:5-7: ”Niin Herra [Jahve] astui alas pilvessä, ja Mooses 
asettui siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Herran [Jahve] 
nimeä. 6Ja Herra [Jahve] kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra 
[Jahve], Herra [Jahve] on laupias ja armahtavainen Jumala [El], 
pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, 7joka pysyy 
armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja 
synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien 
pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen 
polveen".  
 



Jahve on uskollinen ja armollinen Jumala. Sukupolvien Jumala. Niin 
kuin kiroukset, myös siunaukset tulevat tuhansiin sukupolviin! 
Tämä on sinun Jumalasi, Jahve! 
 
Tämä Jahve nimen lausumisen kansan ylle – Herran siunauksena 
sen paremmin tunnemme – tämän tehtävän saivat Aaronin 
pappissuvun pojat (myös Rory on sitä illoissamme tehnyt). Tämä 
siunaus onkin oikeastaan JAHVEn siunaus, hänen nimensä 
lausuminen yllemme: 
 
4 Moos. 6:23-27: "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: 
Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille: 24Herra [Jahve, ’ha 
shem’ kuten juutalaiset nykyään sanovat] siunatkoon sinua ja 
varjelkoon sinua; 25Herra [Jahve] valistakoon kasvonsa sinulle ja 
olkoon sinulle armollinen; 26Herra [Jahve] kääntäköön kasvonsa 
sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 27Näin he laskekoot 
minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä." 
 
Kuinka hyvä onkaan saada tämän Jumalan nimi lausutuksi itse 
kunkin meidän ylle ja lapsiemme ylle! Uskollinen ja luotettava 
Jumala. Jumala, joka täyttää lupauksensa. Jahve.  
 
 
 
MUISTOLAUSE 
 
2 Moos. 3:14: ”Jumala vastasi Moosekselle: ’Minä olen se, joka 
minä olen’" 
 
 



 
 
Ensi kerrasta lähtien sitten käymme lävitse tämän Jahve nimen 
määritteitä: esim. Jahve jiree (Jumala, joka näkee ja valmistaa asiat 
etukäteen) jne… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


