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Herran nimet – Jahve NISSI 
 
 
Vaikka pyrkisit etsimään Jumalaa joka elämäntilanteessa, voit usein 
huomata vain reagoivasi tilanteeseen, niin kuin israelilaiset 
aikoinaan erämaassa. Kuitenkin Jumala haluaisi sinun oppivan 
tuntemaan hänet niin, että reagoisit sen pohjalta, mitä tiedät 
Jumalan olevan ja mitä Jumala on sanonut itsestään. 
 
Israelilaiset aina uudestaan reagoivat elämäntilanteisiin; 
ennemminkin kuin vastasivat niihin sen perusteella, minkä tiesivät 
Jumalan olevan.  
Mutta meitä ei ole uusina luomuksina kutsuttu näin tekemään: 
meidät on kutsuttu elämään Hengen mukaan. 
 
Gal. , niin ette lihan vaeltakaa Hengessä“Minä sanon: 17: -5:16
himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa 

in että te ette tee toisiansa vastaan, nivastaan; nämä ovat nimittäin 
sitä, mitä tahdotte.” 
  
Se tarkoittaa, että meidät on kutsuttu olemaan täynnä Pyhää 
Henkeä.  
 
Ef.  5:18: “Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, 
vaan täyttykää Hengellä.” 
 
Jos elämme Hengen mukaan, annamme myös tunnereaktiomme ja 
tekomme Jumalan kontrollin alaisiksi.  Näin Hengen hedelmä saa 
ilmetä: elämä on täynnä iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, 
ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta ja itsensä hillitsemistä. 
 
Gal. 5:22: “Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 
pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, 
itsensähillitseminen.” 



 
Israelin kansa ei ollut täynnä Pyhää Henkeä - koska he eivät olleet 
vielä uudessa liitossa - mutta he tunsivat Jumalan. He olivat 
nähneet Jumalan teot omin silmin. Helle oli annettu lupaus, että 
vielä kerran sisimpänne on täynnä Henkeä ja toimitte Jumalan 
ohjeiden mukaan. 
 
Hes. uuden n, ja inä annan teille uuden sydäme“Ja m: 27-36:26

Minä poistan teidän hengen minä annan teidän sisimpäänne. 
ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni 

vaikutan sen, että te vaellatte minä annan teidän sisimpäänne ja 
ätte atte minun oikeuksiani ja pid, noudatminun käskyjeni mukaan

ne.” 
  
 
Israelin kansa tunsi Jahven, joka oli muistanut liittonsa kansansa 
kanssa ja tuonut heidät pois Egyptistä. Hänen nimensä on Jahve 
jiree, sillä hän antoi kaiken mitä tarvittiin pelastumiseen Egyptistä ja 
he ylistivät Jahven nimeä, koska hän oli pelastanut heidät. 
 
Kuitenkin heti tämän voiton jälkeen, he reagoivat olosuhteisiin 
sen sijaan että olisivat muistaneet, millainen heidän tuntemansa 
Jumala on. He valittivat Maaran katkerien vesien luona ja siellä hän 
armossaan ja rakkaudessaan paljasti olevansa Jahve rafa. 
 
Kun he tulivat Siinin erämaahan, he reagoivat taas olosuhteisin 
eivätkä huutaneet Jahve jireen puoleen, kun he olivat nälkäisiä. 
 
2 Moos. 16:3: “ja israelilaiset sanoivat heille: ’Jospa olisimme 
saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, jossa 
istuimme lihapatain ääressä ja leipää oli kyllin syödäksemme! Mutta 
te olette tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksenne koko tämän 
joukon kuolla nälkään.’” 
 
Jälleen kerran Jumala osoitti olevansa Jahve jiree, kun hän lähetti 
mannaa taivaasta. Eikä ainoastaan sitä vaan myös viiriäisiä. Hän 
on enemmän kuin pyydämme tai ajattelemme. Hän on El shaddai. 



Miten ihmeessä Jumalan kansa voi nähtyään kaikki ilmeet valittaa 
ja epäillä Jumalan huolenpitoa ja reagoida haastaviin olosuhteisiin 
näin?! 
 
Mutta jos katselet itseäsi ja uskovia ympärilläsi et ehkä ihmettele…. 
juuri näin me usein toimimme. 
 
Vaikka hebrealasikirjeessä vakuutetaan: 
 
Hepr. 6-13:5 : “Hän itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä 
sinua jätä"; niin että me turvallisin mielin sanomme: "Herra on 
minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle 
tehdä?’” 
 
 
On eri asia tuntea Jumala kuin elää sen tuntemuksen 

 .perusteella  
 
Sanal.18:10:”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee sinne 
ja saa turvan.” 
 
 
Muistellaan nyt Herran nimet. 
 
Elohim Jumalien Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin 
Jumalaan, kolmiyhteinen Jumala, Luojamme 
 
El Eljon Korkein, maailmankaikkeuden suvereeni hallitsija 
 
El Roi Jumala, joka näkee. 
 
El Shaddai Kaikkivaltias, kaikkiriittävä Jumala. Hän on ’enemmän 
kuin tarpeeksi’ 
 
Adonai Herrani 
 
Jahve Jumalan erisnimi. Hän on se mikä hän on. Hän on aina 
 



Jahve Jiree Jumala, joka täyttää tarpeemme ja antaa tarvittavan. 
Jumala, joka näkee asiat ja meidän puolestamme järjestää 
ratkaisuja ongelmiin. Hän vartioi elämäämme ja vastaa kaikesta.  
 
Jahve rafa Hän on Jumala, meidän parantajamme 
 
 
Nyt jatkamme Jumalan nimiä, Jahve nissi 
 
2. Moos. 16-17:1 : Sitten kaikki israelilaisten seurakunta lähti 
liikkeelle Siinin erämaasta ja matkusti levähdyspaikasta toiseen 
Herran käskyn mukaan. Ja he leiriytyivät Refidimiin; siellä ei ollut 
vettä kansan juoda. 2Niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi: 
"Antakaa meille vettä juoda!" Mooses vastasi heille: "Miksi riitelette 
minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa?" 3Mutta kansalla oli siellä 
jano, ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat: "Minkä 
tähden olet tuonut meidät Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän 
lastemme ja karjamme kuolla janoon?" 4Niin Mooses huusi Herraa 
ja sanoi: "Mitä minä teen tälle kansalle? Ei paljon puutu, että he 
kivittävät minut." 5Herra vastasi Moosekselle: "Mene kansan edellä 
ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia. Ja ota käteesi sauva, 
jolla löit Niilivirtaa, ja mene. 6Katso, minä seison siellä sinun 
edessäsi kalliolla Hoorebin luona; lyö kallioon, ja siitä on vuotava 
vettä, niin että kansa saa juoda." Ja Mooses teki niin Israelin 
vanhimpain nähden. 7 Ja hän antoi sille paikalle nimen Massa Nimi  

merkitsee: kiusaus.  ja Meriba Nimi merkitsee: riita.  sentähden, 
että israelilaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa, sanoen: "Onko 
Herra meidän keskellämme vai ei?"  
8 Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan 
Refidimissä. 9Niin Mooses sanoi Joosualle: "Valitse meille miehiä, 
mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun 
vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni." 10Ja Joosua teki, niin 
kuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia vastaan. 
Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. 11Ja niin 
kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta 
kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. 12Mutta 
kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen 



hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen 
käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät 
vahvoina auringon laskuun asti. 13Ja Joosua voitti amalekilaiset ja 
heidän sotaväkensä miekan terällä.14Ja Herra sanoi Moosekselle: 
"Kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen: Minä 
pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan alta". 15Ja Mooses 
rakensi alttarin ja pani sille nimeksi: "Herra on minun 
lippuni". 16Ja hän sanoi: "Minä nostan käteni Herran istuinta 
kohden: Herra sotii amalekilaisia vastaan sukupolvesta 
sukupolveen". 
 
Mikä olisi pitänyt olla israelilaisten responssi siihen, ettei ollut vettä? 
Kääntyä Jumalan puoleen. 
 
Joh. 7:37-39: ”Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus 
seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun 
tyköni ja juokoon. 38Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, 
niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." 39Mutta 
sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat 
häneen.”  
 
1 Kor. 10:4: ”ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he 
joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli 
Kristus.” 
 
Mikä Jumalan nimi sopii tähän tilanteeseen? Jahve jiree Tätä nimeä 
voit sinäkin soveltaa elämässäsi, kun ”ei ole vettä”. 
 
 
Mutta sitten pääsemme jakeeseen 8:”Sitten tulivat amalekilaiset ja 
taistelivat Israelia vastaan Refidimissä.” 
 
Tässä tilanteessa ei alettu heiluttaa antautumisen merkiksi valkoista 
lippua vaan Jumala oli hyvin selvä ohjeissaan, jae 9: 
 
”Niin Mooses sanoi Joosualle: "Valitse meille miehiä, mene ja 
taistele huomenna amalekilaisia vastaan.” 
 



Miksi näin? Amalekilaiset olivat Jumalan vihollisia ja heidät kuului 
voittaa: se merkitsi sotaa. Jae 16 : ”Ja hän sanoi: ’Minä nostan 
käteni Herran istuinta kohden: Herra sotii amalekilaisia vastaan 
sukupolvesta sukupolveen’" 
 
Tässä taistelussa, Jumalaa ensimmäisen kerran nimitettiin Jahve 
nissiksi – Jumala on minun lippuni. Jae 15 ”Ja Mooses rakensi 
alttarin ja pani sille nimeksi: ’Herra on minun lippuni’". 
 
 
Tässä tulet näkemään hienon esimerkin, miten saada voitto 
vihollisestamme, lihasta. Kuuntelepa tätä nöyrällä, opetettavalla 
hengellä. Voimme oppia Israelin kansan vaiheista. 
 
Room. 15:4: ”Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu 
meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen 
kautta olisi toivo.” 
 
Room. 12:2: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä 
on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”  
 
Ymmärtääksemme tätä kertomusta, meidän täytyy tietää mitä lippu 
tarkoitti tuolloin. Lippua kuljetettiin etunenässä näyttäen marssin 
suuntaa. Se oli usein paljas tanko, jossa oli auringossa kimalteleva 
koriste. 
 
Entä mitä nämä amalekilaistet ovat? Tutkitaan Raamattua ennen 
tätä kohtaa. 
 
Jumala ilmestyi El Shaddaina Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille – 
ja teki ikuisen liiton näiden kanssa. (2 Moos 6:3-4) Iisakilla oli kaksi 
poikaa Eesau ja Jaakob.  Eesau halveksi esikoisuuttaan ja myi sen 
lautasellisesta keittoa nälän takia. Väliaikaisen tyydytyksen takia 
hän myi sen, millä oli kauaskantoisempaa arvoa. 
 
1 Moos. 25:29-34:”Kerran, kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, 
tuli Eesau kedolta nälästä nääntyneenä. 30Ja Eesau sanoi 



Jaakobille: "Anna minun särpiä tuota ruskeata, tuota ruskeata 
keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt". Sen tähden hän sai 
nimen Edom. 31Mutta Jaakob sanoi: "Myy minulle ensin 
esikoisuutesi". 32Eesau vastasi: "Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä 
minä esikoisuudellani teen?" 33Jaakob sanoi: "Vanno minulle 
ensin". Ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa 
Jaakobille. 34Ja Jaakob antoi Eesaulle leipää ja hernekeittoa. Ja 
hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin halpana Eesau piti 
esikoisuutensa.” 
 
Eesaulla oli poika Elifas (1 Moos 36:4) Elifaksella oli poika, jonka 
nimi oli Amalek (1 Aik. 1:36) Amalek oli siis Iisakin pojan Eesaun 
pojanpoika. Iisak oli Amalekin isoisoisä.  
 
Baalak sanoi Amalekista: 
4 Moos. 24:20: Ja kun hän näki Amalekin, niin hän puhkesi 
lausumaan ja sanoi: "Kansakunnista ensimmäinen on Amalek, 
mutta sen loppu on perikato". 
 
Kun Baalak sanoi ”kansakunnista ensimmäinen” hän viittaa, että 
tämä oli ensimmäinen kansa, joka aiheutti harmeja Israelille. Ja se 
kansa oli Israelin pysyvä vihollinen. Kuinka totta tämä olikaan. Kun 
israelilaiset lähtivät Egyptistä, niin ensimmäinen vihollinen vastassa 
oli amalekilaiset! 
 
Myös lihallisuutesi on pysyvä vihollisesi. Myöhemmin Mooses 
sanoi: 
 
5 Moos. 25:17-19: ”Muista, mitä Amalek teki sinulle matkalla, kun 
olit lähtenyt Egyptistä, 18kuinka hän, Jumalaa pelkäämättä, tuli 
sinua vastaan tiellä, kun sinä olit väsynyt ja uuvuksissa, ja eristi 
sinun yhteydestäsi kaikki heikommat, jotka kulkivat 
jälkipäässä. 19Sentähden, kun Herra, sinun Jumalasi, antaa sinun 
päästä rauhaan kaikista ympärillä olevista vihollisistasi siinä 



maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, 
ottaaksesi sen omaksesi, niin pyyhi pois Amalekin muisto taivaan 
alta. Älä tätä unhota.” 
 
Huomaa tuo, että Amalekista sanotaan, ettei hän pelännyt Jumalaa. 
Hebrean sana pelätä tarkoittaa ’ kunnioittaa’, ’arvostaa’. Samoin 
kuin Eesau halveksi syntymäoikeuttaan, niin amalekilaiset eivät 
kunnioittaneet vaan halveksivat Jumalaa.  Eesaun 
syntymäoikeuden perusteella Amalek olisi ollut osallinen 
Aabrahamin ja Jumalan liitosta, mutta hänen isoisoisänsä myi sen 
väliaikaisen nautinnon takia. Tämä lihallisuus koitui hänen 
kohtalokseen. 
 
Samoin kuin Eesau, lihamme ei halua odottaa, se vaatii 
tyydytystä NYT. Liha ei myöskään kunnioita tai pelkää Jumalaa.  
 
Lihan mukaan eläminen saa aikaan:  
Gal. 5:19-21: Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, 
saastaisuus, irstaus, 20epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, 
riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21kateus, 
juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin 
sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista 
harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
 
Nämä kaikki kuuluvat Egyptin elämään - eikä pelastettujen Jumalan 
lasten elämään, jotka on vapautettu orjuudesta.  
 
Joh. 8: 34,36: ”Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja….Jos siis 
Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.” 
 



 
Mikä on Jumalan lapsen suurin vihollinen?  
Mikä on ensimmäinen vihollinen, jonka kanssa uskova taistelee 
pelastumisensa jälkeen?  
Mikä hyökkää, kun olet väsynyt, heikko ja yksin?(5 Moos. 25:18):  
 
Eikö se ole lihasi. Tähän taisteluun Paavali viitannee tässä: 
 
2 Kor. 5:2: ”Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että 
saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme.”  
 
Liha on uskovinakin sisällämme. Valitettavasti. Ja siksi 
sisimmässämme käy jatkuva taistelu.  
 
Gal. 5:17: ”Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa 
vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee 
sitä, mitä tahdotte.” 
 
Lihallinen elämä onnistuu hyvin. Kuitenkaan uskovina emme voi 
tehdä asioita, jotka ovat oman vanhan mielemme mukaisia. Sen 
sijaan meidän kannattaa olla koko ajan valveilla. 
 
 Gal. 5:16: Vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 
 
Liha tulee tappaa toistuvasti. Sen mukaista elämää ei voi 
sietää, helliä tai säästää. Jos et tee näin, se tuhoaa sinut. Tämä 
tulee selvästi esille kuningas Saulin elämässä. 
 
1 Sam. 15:1-3, 7-9: ”Mutta Samuel sanoi Saulille: "Minut Herra 
lähetti voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis 
Herran ääntä. 2Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kostan Amalekille 
sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli 



Egyptistä. 3Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon 
omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa 
miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja 
aasit." 
 
7Ja Saul voitti amalekilaiset ja ajoi heitä takaa Havilasta Suuriin 
päin, joka on Egyptistä itään päin. 8Ja hän otti Agagin, Amalekin 
kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon 
omaksi miekan terällä. 9Mutta Saul ja väki säästivät Agagin sekä 
parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken, mikä 
oli arvokasta; sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi. 
Mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon 
omaksi.” 

 
Miltäköhän Jumalasta tuntui Saulin kykenemättömyys tehdä hänen 
ohjeidensa mukaan? 
 
1 Sam. 15:10-11:”Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana: ’Minä 
kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois 
minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni’”.  
 
Jumala oli rasittunut tästä, kuten myös profeetta Samuel ja tässä 
Samuel konfrontoi Saulin.  
 
Reagoiko Saul tähän katumuksella ja kääntymisellä Jumalan 
puoleen? Valitettavasti ei. 
 
1 Sam. 15: 16-23: ”Silloin Samuel sanoi Saulille: "Lopeta; minä 
ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut". Hän 
sanoi hänelle: "Puhu". 17Samuel sanoi: "Sinä olet Israelin 



sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi: 
Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. 18Ja Herra lähetti sinut 
matkaan ja sanoi: 'Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, 
amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä 
lopun'. 19Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin 
kimppuun [liha teki tepposet ja sumensi ajatukset] ja teit sitä, mikä 
on pahaa Herran silmissä?" 20Saul vastasi Samuelille: "Minähän 
olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut 
lähetti. Minä olen tuonut tänne Agagin, Amalekin kuninkaan, ja 
vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset.21Mutta väki on ottanut [edellä 
juuri kerrottu, että Saul oli myös niin tehnyt, blame game kuin 
syntiinlankeemuksessa] saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan 
siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun 
Jumalallesi, Gilgalissa." 22Silloin Samuel sanoi: "Haluaako Herra 
polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran 
äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus 
parempi kuin oinasten rasva. 23Sillä tottelemattomuus on taikuuden 
syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. 
Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt 
sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana." 
 
Tämän asian suhteen kannattaa pysähtyä, sillä asia on tärkeä: 
saatko voittopalkinnon vai joudutko hylättäväksi - tai kuolet 
ennenaikaisesti: 
 
1 Kor. 9:24: ”Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin 
kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin 
hän, että sen saavuttaisitte. 25Mutta jokainen kilpailija noudattaa 
itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen 



seppeleen, mutta me katoamattoman. 26Minä en siis juokse 
umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, 27vaan minä 
kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille 
saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.” 
 
1 Kor. 11:30-32: ”Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon 
heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me 
tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 32mutta kun meitä 
tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman 
kanssa kadotukseen tuomittaisi.”  
 
Saarnaaja 7:17: ”Älä ole kovin jumalaton, äläkä ole tyhmä: miksi 
kuolisit ennen aikaasi?” 
 
Lihan impulssit tulee siis tappaa. 
 
Gal. 5: 24: ”Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat 
ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.” 
 
Tämä oli totta myös kuningas Saulin elämässä: hänen käskettiin 
tappaa KAIKKI amalekilaiset, ettei heistä jää jäännöstäkään. Jae 3: 
”Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, 
mitä heillä on; äläkä säästä heitä vaan surmaa miehet ja naiset, 
lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit." 
Se oli Saulin tehtävä, ei Jumalan.  
 
Tuo Gal. 5:24 mainittu ”ristiinaulinneet” on kieliopillisesti aoristin 
aktiivinen indikatiivi eli se tarkoittaa loppuunsaatettua työtä. Se on 
realiteetti, varma asia uskovalle. Lihalla ei ole valtaa sinun ylitsesi. 
Sinä voit tehdä sen. 
 



Mutta miten liha kuolee? ja miksi lihan tulee kuolla? 
 
Jos et ole tappanut lihaasi ja sen haluja, se tuhoaa sinut. Saulin 
halut saivat vallan hänestä. Sen sijaan että hän olisi tuhonnut 
amalekilaiset hän säästi heidät, sen sijaan että hän olisi tappanut 
kuningas Agagin, hän toi tämän vankina. Tämä kapina maksoi 
Saulille hänen valtaistuimensa, yhteyden Jumalaan – ja lopulta 
hänen elämänsä.  
 
Kun olemme Jumalan kanssa samaa mieltä, sanomme:  
 
Room. 7:18 : ”Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun 
lihassani, asu mitään hyvää.” 
 
Saamme päättää vaeltaa sisimmässämme asuvan Hengen 
mukaan. Meillä on sota sodittavana uskovana. 
 
Kun Israelin kansa kulki punaisen meren yli Egyptistä, Mooses 
sanoi: 
 
2 Moos. 14:13-14: ”Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö; 
pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra 
tänä päivänä antaa teille; sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille 
tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule 
näkemään. 14Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa." 
 
Siinä on pelastus, jonka Jumala antaa - mutta sitten tulee 
amalekilaiset, lihallisuutemme: 
 
2 Moos. 17: 9: …Taistele huomenna amalekilaisia vastaan 
 



Nyt on kyse kristityn sodankäynnistä. Lihaa vastaan. 
Taistelu Hengen ja lihan välillä. Samoin kun Joosuan ja 
amalekilaisten välillä Refidimin laaksossa. Mutta katso ylös: 
Jumalan Poika rukoilee vuorella kädet kohotettuna sinun puolestasi.  
 
Hebr. 7:25: ”jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, 
jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää 
rukoillakseen heidän puolestansa.” 
 
Kaikki valta on annettu Jumalan Pojalle ja kaikki mikä on hänen, on 
sinun. Ei ole mitään syytä heiluttaa antautumisen lippua lihalle.  
 
Ef. 6:10: ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä 
voimassa.” 
 
2 Tim. 4:7: ”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun 
päättänyt, uskon säilyttänyt.” 
 
2 Kor. 2:14: ”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa 
meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka 
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!” 
 
Et ole yksin taistelussa. Katso Herraan lipussasi. Kyseessä on 
myös hänen taistelunsa.  
 
2 Moos. 17:15-16: ” "Herra on minun lippuni". Ja hän sanoi: "Minä 
nostan käteni Herran istuinta kohden: Herra sotii amalekilaisia 
vastaan sukupolvesta sukupolveen" 
 
 



On kyse Herran taistelusta ja voitto on kiinni hänen sauvastaan, 
joka nostetaan ylös.  Liha vastustaa Jumalan Henkeä sinun 
sisälläsi. Mikä sitten on sinun osuutesi? 
 
5 Moos.20:3-4: ”ja sanokoon heille: 'Kuule, Israel! Te ryhdytte nyt 
taisteluun vihollisianne vastaan. Älkää arkailko, älkää peljätkö 
älkääkä hätääntykö, älkää säikähtykö heitä; 4sillä Herra [JVHV], 
teidän Jumalanne, käy teidän kanssanne, sotii teidän 
puolestanne vihollisianne vastaan ja antaa teille voiton.' ” 
 
Mooseksen kädessä oleva Jumalan sauva - joka aiemmin oli 
muuttunut käärmeeksi ja syönyt faaraon sauvat, ja joka oli avannut 
Punaisen meren vapauteen – oli koholla, voitto tulee. 
 
Jumalan lippu antaa aina voiton. Muualla tappio on taattu.  
 
Et voi omien voimiesi avulla taistella lihaa vastaan.  
 
4 Moos. 14:40-45: ”Ja he nousivat varhain seuraavana aamuna 
lähteäkseen ylös vuoristoon ja sanoivat: "Katso, tässä me olemme; 
me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on puhunut, sillä me 
olemme syntiä tehneet". 41Mutta Mooses sanoi: "Minkä tähden te 
nyt käytte rikkomaan Herran käskyä? Ei se onnistu. 42Älkää 
lähtekö sinne, sillä Herra ei ole teidän keskellänne; älkää 
lähtekö, etteivät vihollisenne voittaisi teitä. 43Sillä amalekilaiset 
ja kanaanilaiset ovat siellä teitä vastassa, ja niin te kaadutte 
miekkaan; sillä te olette kääntyneet pois Herrasta, eikä Herra ole 
teidän kanssanne." 44Yhtäkaikki he lähtivät uppiniskaisuudessaan 
kulkemaan ylös vuoristoon; mutta ei Herran liitonarkki eikä 
Mooseskaan siirtynyt leiristä. 45Silloin amalekilaiset ja 
kanaanilaiset, jotka siinä vuoristossa asuivat, syöksyivät alas ja 
voittivat heidät ja hajottivat heidät, ajaen heitä aina Hormaan asti.” 
 
Jos et opi mitään muuta, opi tämä: ilman häntä et voi tehdä 
mitään.  
 



Joh. 15:5: ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa 
ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua 
te ette voi mitään tehdä.”  
 
Vain että pysyt Jahve Nissin alaisuudessa, voitat vihollisen. 
 
Jes. 59:19 (KJV):”When the enemy shall come in like a flood, the 
Spirit of the Lord shall lift up a standard against him.” Käännös 
suomeksi ”Kun vihollinen tulee kuin virta, Herran Henki nostaa lipun 
häntä vastaan” 
 
Olkoon seurakunta valmis sotaan. Heikot ja väsyneet – ja 
eristyksissä yksin olevat - ovat haavoittuvaa riistaa amalakilaisille, 
lihallisuudelle. Koen tämän haasteena tänä koronaikana kun 
vihollinen tulee kuin virta tappaen, uuvuttaen ja eristäen. 
Muista, että minkä Saul säästi, koitui hänen kohtalokseen. Jumala 
ei katso henkilöön. Sama tapahtuu myös sinulle, jos et tuhoa 
amalekilaisiasi, lihan tekoja. Et voi syyttää toisia, kuten Saul teki. 
Kruunu voi pudota päästäsi. 
Mene sotaan ja tiedä, että Jeesus esirukoilee puolestasi Siionin 
pyhällä vuorella. Voitto on tulossa. 
 
Ps. 20:5 ”Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa 
lippumme Jumalamme nimeen.” 
 
 
MUISTOLAUSE 
 
2 Kor. 2:14: ”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa 
meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka 
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! 


