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Herran nimet – Jahve SEBAOT 
 
 
Onko sinua koskaan mietityttänyt, miten vainotut kristityt kestävät, 
kun jumalattomat hallitukset esittävät uhkailuja heidän päänsä 
menoksi? Selviäisitkö sinä tällaisissa vainoissa? Jos Jeesuksen 
seuraaminen ei ole maksanut sinulle merkittävästi tähän mennessä, 
kiinnität helposti katseesi omaan heikkouteesi ja voit arvella, että 
sinulle tulisi käymään vastaavassa tilanteessa huonosti - ethän 
pärjää todistajana tämänhetkisessä yhteiskunnassa, jossa sinua ei 
vainota. 
 
Mutta onko sen niin? Jos sinun omat voimasi loppuvat, mistä sinä 
haet turvaa: etkö käänny Jahve Sebaotin – sotajoukkojen Herran - 
puoleen. 
 
Israel oppi tuntemaan Jahve Sebaotin silloin, kun heillä ei ollut 
muuta mahdollisuutta ulospääsyyn tilanteesta.  Ensimmäisen 
kerran Jumalan nimi Jahve Sebaot mainitaan 1. Samuelin kirjassa. 
On ollut aikoja, jolloin Israel ei kokenut tarvetta huutaa 
sotajoukkojen Jumalan puoleen.  Mutta kun luet Jesajaa, 
Jeremiaa, Aamosta, Haggaita, Sakariaa ja Malakiaa, toteat niissä 
toistuvasti viitattavan Herraan Sebaotiin. Sakariaan kirjan (14 
luvussa) se mainitaan 52 kertaa ja Jeremian kirjan (52 luvussa) 83 
kertaa! Mutta taas Hesekielin kirjassa Jahve Sebaotia ei mainita. 
 



Jahve Sebaotin nimi mainitaan tiettyinä aikoina Jumalan kansan 
historiassa. Sillä nimellä Jumalaa kutsuttiin äärimmäisen vaikeissa 
ajoissa.  Kun koemme itsemme horjuviksi ja voimattomiksi, 
tajuamme, että meidän täytyy juosta Jahve Sebaotin luo. 
Toteamme resurssiemme olevan puutteelliset taistelujen keskellä ja 
ymmärrämme, että ei ole muuta apua olemassa kuin Jahve Sebaot. 
 
Jes. 6:1-3: ”Minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä 

istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. 2Serafit 
seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he 

peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he 

lensivät. 3Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: ’Pyhä, pyhä, 

pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa’".  

 
Tässä Jesaja näkee Herran Sebaotin enkelisotajoukkojen 
komentajan, kirkkaudessaan ja voimassaan. Jumalan, joka taistelee 
meidän puolestamme. Meidän ei tarvitse itse taistella vaikeiden 
olosuhteiden keskellä vaan saamme luottaa Herra Sebaotin 
hoitavan asiamme ja taistelevan puolestamme. Hän on vahva ja 
kykenevä puuttumaan asioihin. 
 

Sanal. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee 

sinne ja saa turvan.”  

Ps. 20:7: ”Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me 

tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä.” 

 



Tämä nimi Jahve Sebaot estää sinua ylpeilemästä vaunuista ja 
hevosista – ja turvautumaan yksin Herraan.  
 
Israelin kansa historiasta näemme, että kun kansan keskellä 
taistelu oli lopetettu, ei enää käännytty Jahve Sebaotin puoleen.  
Siksi Hesekiel ei mainitse enää Jahve Sebaotia nimeltä: kansa oli 
tuolloin jo asettautunut Baabeliin vankeuteen 70 vuodeksi.  
 
Malakian kirjassa Jumala toistuvasti muistuttaa kansaansa 
nimestään Jahve Sebaot. Jahve sotajoukkoineen auttaa – mutta 
hän myös tuomitsee. 
 

 Mal. 1:10-14: ”Jospa olisi teidän joukossanne joku, 
 joka sulkisi ovet, 
 ettette pitäisi tulta minun alttarillani turhaan! 
 Ei ole minulla mielisuosiota teihin, 
 sanoo Herra Sebaot, 
 enkä minä mielisty ruokauhriin, 
 joka tulee teidän kädestänne. 
 11 Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun 
 on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa, 
 ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan 
 minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. 
 Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, 
 sanoo Herra Sebaot. 
 12Mutta te häpäisette sen, 
 kun sanotte: "Herran pöytä on saastutettu, 
 ja sen hedelmän syönti on halpana pidettävä". 
 13Ja te sanotte: "Mikä vaiva!" 



 ja ylenkatsotte sen, sanoo Herra Sebaot, 
 ja tuotte ryöstettyä, ontuvaa ja sairasta — 
 tuotte uhrilahjaksi. — 
 Minäkö mielistyisin ottamaan sen teidän kädestänne? 
 sanoo Herra. 
 14Kirottu olkoon pettäjä, 
 jolla on laumassaan koiraspuoli ja joka on luvannut sen, 
 mutta uhraakin Herralle viallisen. 
 Sillä suuri kuningas olen minä, 
 sanoo Herra Sebaot 
 ja minun nimeni on peljättävä pakanain seassa.” 

 
 
Malakian kirja on ajalta, jolloin Israelissa Jumalaa kunnioitettiin 
huulilla – oli uskonnollisuutta - mutta kansan elämän valinnoissa 
asia oli toisin: Jumalalle annettiin sekundaa. Jumala haluaisi 
kansansa näkevän itsensä sotajoukkojen Herrana ja kumartuvan 
hänen kirkkautensa edessä. Jumala on suuri kuningas ja se näkyy 
siinä, miten kunnioitamme häntä. 
 
 
Ensimmäisen kerran Jumalan nimi Jahve Sebaot on mainittu 

merkittävässä Israelin kansan historian taitekohdassa 1 Samuelin 

kirjassa - hieman ennen kuin tuomarien aika muuttuu kuningasten 
aikaan, teokratia muuttuu monarkiaksi.  

 
1 Sam. 1:1-3: ”Raamataim-Soofimissa, Efraimin vuoristossa, oli 

mies, nimeltä Elkana, Jerohamin poika, joka oli Elihun poika, joka 

Toohun poika, joka Suufin poika, efratilainen. 2Hänellä oli kaksi 



vaimoa; toisen nimi oli Hanna, ja toisen nimi oli Peninna. Ja 

Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. 3Tämä mies meni 

joka vuosi kaupungistansa Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja 

uhraamaan hänelle. Ja siellä oli kaksi Eelin poikaa, Hofni ja 

Piinehas, Herran pappeina.” 

 

Jumala oli sulkenut Hannan kohdun ja hänen miehensä toinen 

vaimo pilkkasi häntä. Tämä haavoitti Hannaa ja hän oli vaikeassa 

elämäntilanteessa. 

 

1 Sam. 1:6-7,10-11: ”Ja hänen kilpailijattarensa kiusasi häntä 

kiusaamistaan suututtaaksensa häntä, koska Herra oli sulkenut 

hänen kohtunsa. 7Ja näin tapahtui joka vuosi, niin usein kuin hän 

meni Herran huoneeseen. Niinpä Peninna nytkin kiusasi häntä, ja 

hän itki eikä syönyt mitään….    10ja rukoili Herraa mieli 

murheellisena, itki katkerasti 11ja teki lupauksen sanoen: ’Herra 
Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua etkä 

unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen 

perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen 

elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä’". 

 
Hanna oli miehelleen rakas ja hän olisi voinut juonia toista vaimoa 
kohtaan, mutta hän valitsi toisin: hän antoi Jumalan sotia asiansa 
puolesta ja pyysi apua hankalaan tilanteeseen. Jumala kuuli tämän 
rukouksen ja antoi Hannalle Samuelin.  
 



1 Samuelin kirjassa mainitaan Jahve Sebaot myöhemmin vielä 
neljännen kerran (kolmanteen kerta mainitaan vielä), kun Daavid 
kohtaa filistealaisen jättiläisen, Goljatin.  
 
1 Sam. 17:42-47: ”Kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin, 
halveksi hän häntä; sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis 
näöltään. 43Niin filistealainen sanoi Daavidille: "Olenko minä koira, 
kun tulet sauva kädessä minua vastaan?" Ja filistealainen kiroili 
Daavidia vannoen jumaliensa kautta. 44Sitten filistealainen sanoi 
Daavidille: "Tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi 
taivaan linnuille ja metsän eläimille". 45Mutta Daavid sanoi 
filistealaiselle: "Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja 
keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran 
Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet 
häväissyt. 46Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä 
surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten 
sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; 
ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala.  47Ja 
koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa 
miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa 
teidät meidän käsiimme." 
 
Niin Hanna kuin Daavidkin huusivat Jahve Sebaotin nimeä – ja 
saivat avun mahdottomaan tilanteeseen. Samoin sinun omaan 
elämäntilanteeseesi on myös olemassa ulospääsy! Käänny 
Jumalan, Herran Sebaotin, puoleen.  
 
 
 



Kyse ei kuitenkaan ole maagisesta kaikille tulevasta avusta: 

Sanal. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee 

sinne ja saa turvan.”  

Vanhurskas saa avun, kun hän juoksee Jumalansa turviin.  
 
1 Samuelin kirjassa mainitaan Jahve Sebaot kolmannen kerran, 
kun Israelin kansa kohtaa konfliktin filistealaisten kanssa. 
 
1 Sam. 4:3-4: ”Kun kansa tuli leiriin, sanoivat Israelin vanhimmat: 

"Minkä tähden Herra antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa 
meidät? Ottakaamme Herran liitonarkki Siilosta luoksemme, 

tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät vihollistemme 

käsistä." 4Ja kansa lähetti sanan Siiloon, ja sieltä tuotiin Herran 
Sebaotin liitonarkki, hänen, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat; 

ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas, seurasivat sieltä Jumalan 

liitonarkkia. ” 

Jumalan kansa ajatteli tässä hankalassa tilanteessa tarvitsevansa 
vain Jumalan liiton arkin läsnäolon ja sen avulla he voittaisivat. 
Uskonto haettiin avuksi. Mutta he olivat väärässä.  
 
1 Sam. 4: 10-11: ”Ja filistealaiset ryhtyivät taisteluun; ja Israel 
voitettiin, niin että he pakenivat kukin majallensa, ja tappio oli 
sangen suuri: Israelista kaatui kolmekymmentä tuhatta 

jalkamiestä. 11Ja Jumalan arkki ryöstettiin, ja Eelin kaksi poikaa, 

Hofni ja Piinehas, saivat surmansa.” 



 
Uskonto ei vapauta vaikeassa paikassa – vain vanhurskaus 
vapauttaa, kun vanhurskas huutaa Jahve Sebaotia avuksi. Näetkö 
ja ymmärrätkö?!! Jumalan nimi on vahva torni, ja saamme huutaa 
häntä avuksi – mutta emme voi käyttää sitä väärin. Jos haluamme 
vapautusta, meidän tulee tulla hänen luokseen vanhurskaina. 
 
Mutta kun minä en ole vanhurskas….Totta – ja niin ei ole kukaan 
meistä. Mutta hänen vanhurskautensa on meitä varten. Hänen 
nimensä on Jahve Tsidkenu, Herra on vanhurskautemme, siitä 
nimestä tulee vielä keväämmällä opetus. 
 
 
Haggai 1:7: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Ottakaa vaari teistänne 

[considet your ways! Mieti teitäsi!]” 

 

Kestäisitkö sinä vahvana, jos sinun täytyisi kärsiä fyysisesti uskosi 

takia? Kyllä! Juokse Herran Sebaotin, sotajoukkojen Herran luo:  

Sanal. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee 

sinne ja saa turvan.”  

 

Jer. 20:11-13: ”Mutta Herra on minun kanssani niin kuin väkevä 

sankari; sen tähden minun vainoojani kompastuvat eivätkä 

mitään mahda. He saavat suuren häpeän, sillä he ovat olleet 

ymmärtämättömät, iankaikkisen pilkan, joka ei ole 



unhottuva. 12Herra Sebaot, sinä, joka tutkit vanhurskaan, näet 

munaskuut ja sydämen, salli minun nähdä, että kostat heille, sillä 

sinun huomaasi minä olen jättänyt asiani. 13Veisatkaa Herralle, 

ylistäkää Herraa, sillä hän pelastaa köyhän pahantekijäin käsistä.” 

 

 
 
MUISTOLAUSE 
 
Ps. 46:7: ” Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin 
Jumala on meidän linnamme.” 
 
 
 


