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Herran nimet – Jahve SHALOM 
 
 
Israelin historian pimeänä hetkenä Jumala ilmoitti itsensä Gideonille 
olevansa Jahve shalom, Herra on rauha.  
Inhimillisesti mitään ei ollut tehtävissä vaikeassa paikassa ja 
Gideonin suku oli heikoin Manassen suvusta. Seitsemän vuotta oli 
hankalaa tuhon aikaa. 
 
Tuom. 6:1-5: ”Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa 
Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin 
seitsemäksi vuodeksi. 2Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, 
ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, 
joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. 3Ja joka kerta kun 
israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja 
Idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. 4He leiriytyivät 
heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa [Gaza] 
myöten eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät 
myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja. 5Sillä he lähtivät 
liikkeelle laumoineen ja telttoineen, he tulivat monilukuisina kuin 
heinäsirkat, heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he 
tulivat maahan sitä hävittämään.” 
 
Missä oli Israelin toivo? Miten selvitä, kun tuho iskee. Kun tilanne 
on epätoivoinen, alamme kaivata rauhaa. Ilman sitä emme selviä 
täysijärkisinä, sillä muuten pelko saa otteen meistä.  Kuljemme 
pimeän läpi odottaen vakuutusta, että kaikki tulee menemään hyvin. 
Tämä rauha voi löytyä vain Jumalassa. 
 



Ajankohtainen aihe näin koronaikana. Tunnetko Jahve shalomin? 
Jumala on luvannut antaa rauhan. Minä tunnen. 
 
Silti pelko, joka tulee ulkoisista olosuhteista, ei ole mitään siihen 
verrattuna, että ihminen joutuu kohtaamaan Jumalan kasvoista 
kasvoihin. 
 
Jonain päivänä seisomme Jumalan edessä alastomina yksitellen 
tekemässä tiliä elämästämme. 
 
Ilm. 20:11-15: ”Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä 
istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa 
löytynyt. 12Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa 
valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka 
on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin 
oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. 13Ja meri antoi ne kuolleet, jotka 
siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä 
olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. 14Ja 
Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen 
kuolema, tulinen järvi. 15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, 
se heitettiin tuliseen järveen.” 

 
2 Kor. 5:10: ”Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen 
tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän 
ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.” 
 
Gideon ei pelännyt ennen kuin tajusi nähneensä Herran enkelin 
kasvoista kasvoihin. Se oli hänelle kaikkein pelottavinta.  
 



Tuom. 6:22-24: ”Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi 
Gideon: "Voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin 
kasvoista kasvoihin!" 23Mutta Herra sanoi hänelle: "Rauha sinulle! 
Älä pelkää, sinä et kuole." 24Silloin Gideon rakensi siihen Herralle 
alttarin ja pani sen nimeksi: "Herra on rauha". Se on vielä tänäkin 
päivänä abieserilaisten Ofrassa. 
 
Kuinka oikein Gideon nimesikään alttarin! Todellista rauhaa ei 
löydy kuin oikeasta suhteesta Jumalaan. Ei tarvitse pelätä. 
Tästä puhuttiin viime opetuksessa Jahve M’kaddish, Jumala 
pyhittäjäni. Hän lunasti meidät ja pyhittää meidät, että voimme olla 
hänen läsnäolossaan pelkäämättä.  
 
1 Tess. 5:23: ”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät 
kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja 
ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
tulemukseen.” 
 
Jumala on rauhan Jumala, Jahve shalom, täynnä harmoniaa ja 
se muuttaa meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme eheäksi. 
 
Sana rauha, kreikan kielessä ’eirenee’, tarkoitti alun perin 
hengähdystaukoa loputtomassa sotien jatkumossa. Hebrean kielen 
’shalom’ sana merkitsee myös terveyttä, eheyttä ja 
hyväkuntoisuutta. Saamme olla aina suloisessa rauhan 
”välitilassa” ongelmien ja vaikeuksien keskellä. Vaikka elämä 
olisi kuinka hankalaa, Jumalan läsnäolo antaa siihen rauhan, 
sisäinen tasapaino Jumalassa. 
 
2 Tess.3:16: ”Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina 
ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne.” 



 
Miten sitten voisi elää arjessa tällaista rauhan täyttämää, siunattua 
elämää? 
 
3 Moos 26:2-6: ”Pitäkää minun sapattini ja peljätkää minun 
pyhäkköäni. Minä olen Herra.3 Jos te vaellatte minun säädöksieni 
mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, 4annan 
minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa satonsa ja 
kedon puut kantavat hedelmänsä. 5Ja puiminen kestää teillä 
viininkorjuuseen asti, ja viininkorjuu kestää kylvöön asti, ja teillä on 
kyllin leipää syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua 
maassanne. 6Ja minä annan rauhan teidän maallenne, ja te 
saatte levätä, kenenkään peljättämättä; ja minä hävitän pahat pedot 
teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne ylitse.” 
 
Lepopäivän viettämisestä – niin kuin muidenkin Jumalan käskyjen 
noudattamisesta - tulee siunaus omiin toimiin ja rauha elinpiiriin.  
 
Tästä samasta asiasta puhuu Jesaja ja psalminkirjoittaja: 
 
Jes. 48:18: ”Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi 
sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhurskautesi niin kuin 
meren aallot.” 
 
Ps. 119:165: ”Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun 
lakiasi, eikä heille kompastusta tule.” 
 
 
Oletko huomannut, että Herran siunaukseen kuuluu rauha: 
 
4 Moos. 6:22-27: ”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 23"Puhu 
Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia 
sanokaa heille: 
24 Herra siunatkoon sinua 



ja varjelkoon sinua; 
25Herra valistakoon kasvonsa sinulle 
ja olkoon sinulle armollinen; 
26Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi 

 ja antakoon sinulle rauhan. 
 27Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä 

siunaan heitä." 
 
Jumalan siunaukseen kuuluu siis rauha. Hänellä on rauhan 
ajatukset sinua kohtaan: 
 
Jer. 29:11: ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä 
kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä 
annan teille tulevaisuuden ja toivon.” 
 
Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon – ei tuhoa. Tästä tulee 
rauha elämääsi, kun uskot sen.  
 
Jes. 26:3: ” Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän 
turvaa sinuun.”  
 
Amlified Bible: ”You will keep in perfect and constant peace the 
one whose mind is steadfast  [that is, committed and focused on 
You]” Sinä pidät täydellisessä ja pysyvässä rauhassa sen, 
jonka mieli on kiinnittynyt Sinuun. 
 
Kun keskittää ajatuksensa Jumalaan, saa elämäänsä pysyvän ja 
täydellisen rauhan. 
 
Miten sitten voi elää vaikeissakin oloissa rauhassa? Miten pelko ei 
saa varastettua sitä? 



 
Fil. 4:4-7: ”Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: 
iloitkaa! 5Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. 
Herra on lähellä. 6Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa 
saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa 
Jumalalle tiettäväksi, 7ja Jumalan rauha, joka on kaikkea 
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja 
ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” 
 
Jumalassa iloitseminen, kieltäytyminen murehtimasta ja 
rukouksessa Jumalan puoleen kääntyminen aikaansaa yli 
ymmärryksen menevän rauhan ja sydän varjeltuu Jeesuksessa. 
 
Tässä resepti rauhaan: 

1. Iloitse Herrassa 
2. Älä murehdi 
3. Saata asiat rukouksessa kiitäen Jumalalle 

 
Filippiläisille Paavali antaa eri näkökulmasta rauhan reseptin: 
 
Fil. 4:8-9: ”Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä 
kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä 
rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on 
jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja 
saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin 
rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.” 
 

1. Ajattele tosiasioita, hyviä asioita, asioiden hyviä puolia ja 
kiittämisen arvioisia asioita  



2. Tee asioita, joita uskossa vanhimmat opetuksellaan ja 
esimerkillään ohjaavat tekemään  

 
Huomaat, että rauhan Jumala on kanssasi levittäen läsnäolonsa 
rauhaa. Levität harmoniaa etkä kaaosta ympäristöösi. 
 
Hyvä neuvo näin some aikana: kirjoita sinne tämän ohjeen mukaan 
J keskity positiiviseen ja hyviin asioihin. Kaikkien huhupuheiden, 
negatiivisen kommenttien ja haukkumisten keskellä erotut kuin tähti 
taivaalla. Ihmiset ympärilläsi rohkaistuvat ja rauha leviää. 
 
 

 Jes. 9:5:”Sillä lapsi on meille syntynyt, 
 poika on meille annettu, 
 jonka hartioilla on herraus, 
 ja hänen nimensä on: 
 Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, 
 Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” 
 
 Tässä tutussa kohdassa puhutaan Jahve shalomista, rauhan 

prinssistä, Jeesuksesta. Hän hallitsee rauhalla. Jeesus sovitti 
meidät Jumalan kanssa ja hänen tähtensä voimme seisoa Jumalan 
kasvojen edessä ilman pelkoa.  

 
Room. 5:1: ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, 
niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kautta.”  

 



 Siinä on rauhamme perusta. Jeesus antaa meille rauhan, joka ei 
vaihtele olosuhteiden mukaan, sillä se on aina pysyvä ja perustuu 
häneen, joka lupasi: 

 
 Hebr. 13:5-6: ”Sillä hän itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää 

enkä sinua jätä’; 6 niin että me turvallisin mielin sanomme: 
 ’Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen 

minulle tehdä?’" 
 

Niinpä kun muut lamautuvat pelosta, niin me voimme oikean 
ymmärryksen kautta jopa ylpeillä vaikeuksista, sillä opimme niiden 
keskellä kärsivällisyyttä. Lopputuloksena on vahva toivo, joka ei ole 
vain hailakka toive. 
 
Room. 5:3-5:”Meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, 
sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan 
kärsivällisyyttä, 4mutta kärsivällisyys koettelemuksen 
kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; 5mutta toivo ei 
saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän 
sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” 
 
Lopun ajoista Jeesus on kertonut, että edessä on vaikeita aikoja: 
 
Luuk. 21:19-28: ”Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne 
elämän. 20Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen 
ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. 21Silloin 
ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat 
kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne 
menkö. 22Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä 



kirjoitettu on. 23Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri 
hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; 24ja he 
kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen 
sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes 
pakanain ajat täyttyvät. 25Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa 
ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun 
meri ja aallot pauhaavat. 26Ja ihmiset menehtyvät peljätessään 
ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat 
järkkyvät. 27Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä 
suurella voimalla ja kirkkaudella. 28Mutta kun nämä alkavat 
tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä 
teidän vapautuksenne on lähellä."  
 
Kun maailma menehtyy pelätessään vaikeuksien keskellä, uskova 
nostaa katseensa rauhan Jumalaan, Jahve shalomiin, ja hänen 
sisimpänsä on rauhassa.  
 
Näissä hetkessä pelko on tappavaa ei niinkään vaikeudet. On 
tärkeää tuntea rauhan Jumala. Hän murskaa saatanan juonet. Pidä 
pääsi kylmänä ja katseesi Herrassa. 
 
Room. 16:17-20: ”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään 
silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta 
vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois 
heistä. 18Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, 
vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla 
puheilla vilpittömien sydämet. 19Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut 
kaikkien tietoon; sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä 
tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia 



pahaan. 20Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan 
teidän jalkojenne alle.” 
 
Älä ota vastaan pelon henkeä – vaan rauhan Jumalan Henki. 
 
2 Tim. 1:7:”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden 
henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.”  
 
Joh. 14:27: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä 
annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön 
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” 
 
Mihin sinä pakenet, kun tilanne on vaikea. Rauha löytyy vain Jahve 
shalomin yhteydestä. Hän pitää sinut täydellisessä levossa, kun 
kiinnität mielesi häneen.  
 
Jes. 26:3: ”Sinä pidät täydellisessä ja pysyvässä rauhassa sen, 
jonka mieli on kiinnittynyt Sinuun.” (Amlified Bible) 
 
Jos rauha pakenee sinusta, et ole täyttynyt hänen Hengellään, 
sillä Hengen hedelmä on rauha:  
 
Gal. 5:22: ”Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, 
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.” 
 
Siis pysy Jumalan yhteydessä ja täyty Hengellä:  
 
Ef. 5:18-20. ”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, 
vaan täyttykää Hengellä, 19puhuen keskenänne psalmeilla ja 
kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen 



sydämessänne Herralle, 20kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” 
 
Laula ja ylistä kiittäen Herraa, niin saat kokea rauhaa elämäsi 
jokaisena päivänä oli olosuhteesi sitten millaiset tahansa. 
 
 
 
MUISTOLAUSE 
 
Joh. 14:27:”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä 
annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön 
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” 
 
 
 


