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Herran nimet – Jahve JIREE 
 
 
Sanal. 18:10: ”Herran [Jahve] nimi on vahva torni, vanhurskas 
juoksee sinne ja saa turvan.” 
 
Viime kerralla opimme Jumalan JHVH nimestä: ”Minä olen se, joka 
minä olen”. Jumala on kertonut itsestään enemmän nimensä 
määritteiden kautta – hän on Jahve jiree, Jahve sebaot, Jahve 
tsidkenu, Jahve nissi, Jahve roi, Jahve rafa, Jahva shalom, Jahve 
shamma, Jahve mekaddischem. 
 
Mitä nämä nimet tarkoittavat? Jokainen niistä kertoo jotain hänen 
olemuksestaan: hän varustaa, hän parantaa, hän antaa rauhan jne. 
Näitä käymme nyt jatkossa lävitse. 
 
Jumala haluaa täyttää luomiensa ihmisten tarpeet. Hän on Isä. Siksi 
hän haluaa täyttää tarpeemme, hän haluaa parantaa meitä, hän 
haluaa paimentaa meitä jne. Hänen olemuksensa on tehdä niin – ja 
hänen kuvanaan meidän on tarkoitus, että teemme sitä samaa 
toisille. 
 
Jumalan nimi Jahve jiree nimi löytyy kertomuksesta Aabrahamista. 
 
1 Moos. 22:13: ”Aabraham pani sen paikan nimeksi "Herra näkee" 
[Jahve jiree, the LORD will provide, Jumala hankkii]” 
 
Tämä Herran nimi kertoo, että hän on Jumala, joka täyttää 
tarpeemme ja antaa tarvittavan. (engl. ’provider’). Jumala, joka 
näkee asiat etukäteen ja meidän puolestamme järjestää ratkaisuja 
ongwlmiin. Lat. ’provideoo’ (pro - puolesta, videoo - nähdä). Hän 
vartioi elämäämme ja vastaa kaikesta.  
 



Tämä nimi Jumalan nimi ’Jahve jiree’ oli Aabrahamin elämässä 
erittäin merkityksellinen. Luetaan pätkä Raamatusta ja mietitään, 
mitä tämä voisi meille tänään puhua. Kiinnitetään huomiota 
sanoihin ’Jahve jiree’, ’rakastaa’, ’totella’, ’ylistää/palvoa’ sekä 
’uhrata’. 
 
1 Moos. 22:1-19: ”Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli 
Aabrahamia ja sanoi hänelle: "Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä 
olen". 2 Ja hän sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, 
ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi 
vuorella, jonka minä sinulle sanon". 3Varhain seuraavana aamuna 
Aabraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä 
poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään 
siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle 
sanonut. 4Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä ja näki 
sen paikan kaukaa. 5Silloin Aabraham sanoi palvelijoilleen: "Jääkää 
tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan  
[worship, hebr. shaachaa= polvistua, palvoa. ”kumartaen rukoilla”]; 
sitten me palaamme luoksenne." 6Ja Aabraham otti polttouhripuut 
ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään; itse hän otti käteensä tulen ja 
veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. 7Iisak puhui 
isällensä Aabrahamille sanoen: "Isäni!" Tämä vastasi: "Tässä olen, 
poikani". Ja hän sanoi: "Katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on 
lammas polttouhriksi?" 8Aabraham vastasi: "Jumala on katsova 
[God will provide, hebr. Elohim jiree] itselleen lampaan 
polttouhriksi, poikani". Ja he astuivat molemmat yhdessä. 9Ja kun 
he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, 
rakensi Aabraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa 
Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. 10Ja Aabraham ojensi 
kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. 11Silloin 



Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen: "Aabraham, 
Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen". 12  Niin hän sanoi: "Älä 
satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä 
tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta 
ainokaista poikaasi". 13 Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi 
takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja 
Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa 
sijasta. 14Ja Aabraham pani sen paikan nimeksi "Herra näkee" 
[Jahve jiree]. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan: "Vuorella, missä 
Herra ilmestyy" [in the mount of LORD it will be provided, 
Jahven vuorella tarpeet täyttyvät/saat mitä tarvitset]. 15Ja Herran 
enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta 16  ja sanoi: 
"Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sen tähden että tämän 
teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, 17  minä runsaasti 
siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan 
tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi 
valtaavat vihollistensa portit. 18  Ja sinun siemenessäsi tulevat 
siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden että olit 
minun äänelleni kuuliainen." 19Sitten Aabraham palasi 
palvelijainsa luo, ja he nousivat ja kulkivat yhdessä Beersebaan. Ja 
Aabraham jäi asumaan Beersebaan.” 
 
Isä Aabraham rakasti poikaa, mutta oli valmis uhraamaan tämän.  
Aabraham oli valmis tekemään, mitä Jumala pyytää. Jumalan 
ylistäminen ja uhri kuuluvat yhteen. Ei voi vain ylistää, jos ei ole 
valmis antautumaan Herran tahtoon ja se voi joskus olla 
uhraamista. Tosi ylistäjä polvistuu Jumalan eteen ja kunnioittaa 
häntä tekemällä hänen tahtonsa. 
 
 
Tässä näet Jeesuksen työn sinun edestäsi.  



 
Joh. 3:16: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” 
 
Jumala, Jahve jiree, näki edeltä tilanteesi ja valmisti ratkaisun 
isoimpaan ongelmaasi, syntiin: Jeesus kuoli sijastasi. 
 
 
Aabraham meni uhraamaan poikaansa, kun Jumala pyysi. Tämä 
tapahtui Moorian vuorella, temppelivuorella, sillä vuorella 
Jerusalemissa nykyään on Al- Aksan moskeija. Siinä samassa 
paikassa Israeliin kanssaan tullut rutto (Daavidin tekemän 
väenlaskun takia) pysähtyi, Araunan puimatantereella, ja Daavid 
pystytti alttarin siihen Herralle. (2 Sam. 24)  
 
Tämä on se vuori, jossa Jumala antoi uhrin ihmisten puolesta, sillä 
hän on Jahve jiree. Jeesus uhrasi itsensä syntiemme takia. Jumala 
antoi Poikansa puolestamme. Tappava syntirutto pysähtyi. 
 
Kuinka tämä onkaan rohkaisevaa tässä ajassa, kun covid ”rutto” 
jyllää. Moni on covid-19 viruksen levitessä joutunut kasvotusten 
kuoleman kanssa. Kuitenkaan suurin uhkamme ei ole covid virus – 
senkin ruton voi Jumala pysäyttää hetkessä – mutta miten sinä olet 
varustautunut edessäsi vääjäämättä olevaan kuolemaan.  
 
Kun joudut kasvotusten kuoleman kanssa, voit huudahtaa: ”Olen 
varustautunut elämässäni kaikkeen – mutta en ole valmistautunut 
kuolemaan! Nyt minun täytyy kuolla ja olen siihen 
varustautumaton.” Jos ei ole huutanut Jahve jireen puoleen, on 
varustautumaton. Jumala on ennalta katsonut ratkaisun kuoleman 
ongelmaan (joka tuli synnin kautta), mutta huudatko avuksesi 
häntä: 
 
Room. 10:13: ”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, 
pelastuu.” 
 



Elämässä voimme olla varustautuneita monien eri tilanteiden 
varalle ja meillä voi olla kaikkea tarvittavaa, mutta kuoleman edessä 
on vain yksi varustaja, Jahve jiree. Hänessä on iankaikkinen elämä. 
Ainoastaan hän voi antaa syntiselle elämän.  
  
Joh. 5: 21: ”Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin 
myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. ” 
 
Näimme Jahve jireen Moorian vuorella Jerusalemissa, kun Jeesus 
kuoli. Hän todella antaa sen, mitä tarvitsemme, hän antaa ennen 
kaikkea sen kaikkein tärkeimmän. Isä uhrasi Poikansa puolestasi.  
 
Tälle Moorian vuorelle, jonne Aabraham meni poikansa kanssa, 
rakennettiin myöhemmin Salomon temppeli, jossa uhrattiin joka 
päivä eläinuhreja.  
 
2 Aik. 3:1: ”Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä 
Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen 
isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut, 
jebusilaisen Ornanin [samat konsonantit kuin ’Arauna’] 
puimatantereelle.” 
 
Jokaisen temppeliuhrin aikana voi kuulla Aabrahamin sanat kuin 
profetaalisena viittauksena tulevasta:  
 
1 Moos.22:8: ”Jumala on katsova [God will provide] itselleen 
lampaan polttouhriksi.” 
 
Jokainen temppelivuorella uhrattu lammas, vuohi tai muu eläinuhri 
osoitti vain lopulliseen uhriin, Jeesukseen.  
 
Hebr. 10:4- 7: ”Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen 
veri voi ottaa pois syntejä. 5 Sen tähden hän maailmaan 
tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin 
sinä minulle valmistit; 6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et 
mielistynyt. 7 Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön 
on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala'."  
 



Määrättynä pääsiäisenä, Jumala johdatti Poikansa, jota hän rakasti, 
Golgatalle ristiinnaulittavaksi.  Ei kuulunut ääntä taivaasta, joka olisi 
estänyt tätä kuolemaa. Tämä oli Jumalan valitsema uhri. Jahve jiree 
oli sen jo valmistanut maailman syntien sovitukseksi. Mitä tarvetta 
ihminen ei voinut itse täyttää, siihen Jahve jiree hankki vastauksen. 
Hän näki tarpeen edeltä ja hänellä oli ratkaisu asiaan.  
 
Jahve jiree antaa ratkaisun kuoleman edessä ja voit vastaanottaa 
sen uskossa. Sinun ei tarvitse olla varustautumaton kuoleman 
edessä.  
 
Hebr. 9: 26-28: ”Hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen 
lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. 27Ja 
samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on 
kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, 28 samoin Kristuskin, 
kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit.” 
 
Joh. 3:36: ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; 
mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan 
Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." 
 
 
Onko ikuinen elämä Jahve jireen ainoa asia, jonka hän antaa 
lapsilleen? Meillä on kuitenkin tämä elämä ja koemme siinä monia 
haasteita ja vaikeuksia. Luetaan uudelleen: 
 
1 Moos. 22:14: ”Ja Aabraham pani sen paikan nimeksi ’Herra 
näkee’ [Jahve jiree]. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan: ’Vuorella, 
missä Herra ilmestyy’ [in the mount of LORD it will be provided, 
Jahven vuorella tarpeet täyttyvät/saat mitä tarvitset – ei ihme että 
juutalaiset menevät nykyäänkin temppelivuorelle länsimuurille 
rukoilemaan!]” 
 
 
’Jiree’ kirjaimellisesti tarkoittaa ’nähdä’. Jumala näkee ja 
kaikkitietävä, aina läsnäoleva, ikuinen Isämme tietää kaikki 
asiamme alusta loppuun asti – ja kaikkitietävyydessään varustaa 
joka hetkeen tarvittavan.  



 
1 Moos. 22:8,13: ”Aabraham vastasi: "Jumala on katsova [God will 
provide, hebr. Elohim jiree] itselleen lampaan polttouhriksi, 
poikani"…..13 Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi 
takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon.” 
 
Tuon ”in the mount of LORD it will be provided”, ”Jahven vuorella 
tarpeet täyttyvät/saat mitä tarvitset ” tuo ’it will be provided’ on 
käännettynä sanatarkasti ’it will be seen’, tullaan näkemään.  
 
Älä missaa tätä totuutta Jumalasta: huuda Jahve jireen puoleen, 
sillä hän haluaa antaa sinulle enemmän kuin ainoastaan 
pelastuksen. Jumala ei ole nähnyt ennalta ainoastaan pelastuksesi 
tarvetta, hän on nähnyt myös jokapäiväisen elämäsi tarpeet. 
Hänellä on ratkaisu ongelmiisi ja hän on sen jo edeltä katsonut. 
Jahve jiree pyytää meitä tulemaan hänen luokseen. 
Jeesushan opetti näin: 
 
Matt. 6:7-8,11:”Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin 
pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa 
tähden kuullaan. 8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän 
Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä 
anottekaan. …11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen 
leipämme”  
Matt. 6: 25-34: ”Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko 
hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä 
ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän 
kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 26Katsokaa taivaan 
lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja 
teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa 
suurempiarvoiset kuin ne? 27Ja kuka teistä voi murehtimisellaan 
lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 28Ja mitä te murehditte 
vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne 
työtä tee eivätkä kehrää. 29Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo 
kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 30Jos siis 



Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja 
huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te 
vähäuskoiset? 31Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' 
tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme 
vaatetamme?' 32Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän 
taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä 
tarvitsevan. 33Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 34Älkää 
siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää 
murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."  
 
Paavali opetti tästä samasta, Jahve jireestä, parissakin kohtaa ihan 
selkeästi: 

 
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?” 
 
Fil. 4:19: ”Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti 
täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa 
Jeesuksessa.”  
 
Jahve jiree voisi kääntää myös ”Jumala on varustajani”. Jumala on 
sinun puolellasi, ei sinua vastaan. Hän on Jahve jiree, Jumala joka 
täyttää tarpeesi antaen tarvittavan. Kun olet koetuksissa, voit 
turvallisesti ’antaa Iisakin alttarille’. Voit palvoa Jahve jireetä 
kuuliaisesti ja tietää, että oli tarpeesi mikä tahansa, hän täyttää sen. 
Hän näkee kauemmas ja on jo varannut ratkaisun. Sinun ei tarvitse 
luottaa siihen mitä näet, inhimillisiin ratkaisuihin. 
 
Jes. 31:1: ”Voi niitä, jotka menevät alas Egyptiin apua etsimään 
ja turvautuvat hevosiin, luottavat sotavaunuihin, koska niitä on 
paljon, ja ratsumiehiin, koska niitten luku on ylen suuri, mutta eivät 
katso Israelin Pyhään, eivät kysy neuvoa Herralta.” 



Kysy neuvoa Jahve jireeltä J 
 
 
MUISTOLAUSE 
 
Fil. 4:19: ”Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä 
kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.” 
 
 
 
Kerro rohkaisuksi muillekin, kuinka Jumala on vastannut 
tarpeeseesi hankalassa elämäntilanteessa. 
 
 
 


