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Herran nimet – Jahve RO’I 
 
 
 

On hyvä elämässä joskus pysähtyä ja arvioida itseänsä rehellisesti: 

kyse elämässä ei ole siitä, mitä sinä itse olet; vaan siitä, kuka 

Jumala on. Usein uskonasioissakin ajattelemme, että asiat ovat 

jotenkin kiinni meidän omista tekemisistämme ja fiksuudestamme. 

Kun Jumala ilmaisee meille olevansa Jahve ro’i - Herra on minun 

paimeneni – samalla asiat saavat oikean kontekstin ja 

mittasuhteen. Jahve on kaikki mitä tarvitsen. Koska hän on minun 

paimeneni, minulta ei puutu mitään! 

 
 Ps. 23:1: ”Herra on minun paimeneni, 
  ei minulta mitään puutu.” 
 
 Voit ihmetellä miten ’Jahve Roi’ tarkoittaa ’Herra on paimeneni’ kun 

aiemmin opetettiin, että ’El roi’ tarkotti ’Jumala näkee’. Se on 
hebrean kielessä oikeastaan sama kuin suomen kielen sana ”voi” 
voi tarkoittaa montaa eri asiaa: ’voita’, ’kyetä’ tai se voi olla 
huudahdus ’voi!’. Tämä ’roi’ kirjoitetaan eri tavalla, keskimmäinen 
kirjain vaan on eri ’Jumala näkee’ ja ’Herra on paimeneni’ sanoissa. 

 



 Positiivinen ajattelu ja itseensä luottaminen on humanistista, 
Jumalan sanaan luottaminen on hengellistä. Sieltä kuulee 
Paimenen äänen. Paavali ymmärsi mitä hän on itsessään: 
 
Room. 7:18: ” Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun 
lihassani, asu mitään hyvää.” 
 
Jeesus kertoi, kuinka epätoivoisesti tarvitsemme häntä: 
 
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.”  
 
Sen sijaan että luottaisin itseeni, näen totuuden itsestäni ja käännyn 
Jumalan puoleen ja uskon hänen sanansa.  
 
Fil. 4:13: ”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” 
 
On raamatullista uskoa, mitä Jumala sanoo. Jumala sanoo 
ajattelevansa meistä monia ajatuksia, ja ne kaikki ovat arvokkaita 
meille. 
 
Ps. 139:17-18:” Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, 
Jumala, kuinka suuri on niitten luku! 18Jos minä tahtoisin ne 
lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. ” 
 
Jumalan ajatukset perustuvat rehelliseen arvioon meistä: 
olemme lampaita. Uudelleen ja uudelleen Jumala viittaa meihin 
lampaina. Hänen sanansa kuvaa meitä totuudenmukaisesti. Tämä 
on arvokas tieto meille, jotka usein kuvittelemme itsestämme 
muuta. 
 
Jes. 53:6: ”Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, 
kukin meistä poikkesi omalle tielleen.” 
 
Luuk. 15:4-7: "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa 
yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää 



erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen 
löytää? 5 Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. 6 
Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa 
ja sanoo heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, 
joka oli kadonnut'. 7Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa 
suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 
yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät 
parannusta tarvitse.” 
 
Lampaat joutuvat herkästi eksyksiin, mutta lampaan ei tarvitse 
huolehtia kuin yhdestä asiasta. Kuule paimenen ääntä. Apu on 
tulossa, jos olet väärässä suunnassa. 
 
Joh. 10:27: ”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä 
tunnen ne, ja ne seuraavat minua.” 
 
Joitain asioita olen ihmetellyt tässä covid-19 pandemian aikana. 
Yksi niistä on se, että somessa on paljon uskovia, jotka 
”valaistuneen tiedon” avulla kertovat päivityksissään, mitä salassa 
vihollinen tekee ihmisten tuhoksi ja kuinka valitutkin eksyvät lopun 
aikana. Aivan kuin tieto vihollisen puuhista pelastaisi meidät. Ei 
Raamattu niin opeta. Jumala opettaa, että olemme lampaita ja 
meidän on syytä kuunnella häntä – eikä olla kiinnostuneita 
vihollisen toimista. 
 
Ps. 100:3: ”Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, 
ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa 
lampaat.” 
 
Hes. 34:11-12: ”Sillä näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä itse 
etsin lampaani ja pidän niistä huolen. 12Niinkuin paimen pitää 
huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat 
hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani, ja minä pelastan ne 
joka paikasta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä 
päivänä.” 
 
Lampaat ovat yksinkertaisia otuksia: ne ovat avuttomia, pelokkaita 
ja heikkoja. Ne tarvitsevat koko ajan huomiota, sillä ne herkästi 



eksyvät ja paniikissa hajaantuvat. Lampaat ovat lampaita – ja niitä 
hoitava paimen on tärkeä laumalle. Jos paimen ei koko ajan ohjaa 
lampaita, ne menevät väärään suuntaan tietämättöminä edessä 
olevista vaaroista: ne voivat kävellä vaikka suoraan alas vuoren 
reunalta. Jos paimen ei johdata niitä uudelle laitumelle, ne syövät 
ruohon loppuun ja nälkiintyvät. Jos paimen ei ohjaa, ne voivat 
syödä tai juoda itselleen haitallista. Lampaat ovat helppo saalis 
pedoille, sillä niillä ei ole itsepuolustuskykyä ja paniikissa ne voivat 
heittäytyä alas jyrkänteeltä ja kuolla. Ne tarvitsevat paimentaan.  
 
Lampaat kertovat, kuinka tarvitsevia me olemme hengellisesti ja 
kuinka paljon tarvitsemme Paimenta. 
 
Lampaat tunnistavat Sanasta Paimenen äänen eivätkä ajattele, että 
täytyy tietää sitä ja tuota tästä ajasta ja tulevaisuudesta - saada 
oikea ymmärrys - pärjätäkseen lopun ajassa. Ei tarvitse muuta 
tietää kuin, että Jumala on Jahve ro’i. Hän pitää minusta huolen. 
 
Olet ehkä huolissasi jostain rakkaastasi. Muista, että Jumala on 
Jahve roi’i: paimen hakee sen yhden eksyneen takaisin laumaan. 
Se on hänen hommaansa.  
 
Lampaiden hyvinvointi riippuu yksin siitä, miten paimen huolehtii 
heistä. Mitä parempi paimen sitä terveempi lammas. Jos lammas 
on heikko, sairas ja loisten infektoima, on selvää, ettei niiden 
paimen välitä niistä. Mutta meillä on hyvä paimen ja voimme sanoa 
luottavasti:  
 

 Ps. 23:1: ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.” 
 
 Usko se - ja opit elämään täydellisessä levossa! 
 

Jaak 3:2: ”Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme.” 
  



 Vaikka teemme typeriä asioita, kompastumme monin tavoin, 
voimme onnistua - vaikka emme ole täydellisiä - sillä Herra on 
meidän paimenemme. Luetaan nyt kohta, jossa Jeesus kertoo 
itsestään paimenena ja lampaistaan:  

 
Joh. 10:1-17, 26-30: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei 

mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on 

varas ja ryöväri. 2Mutta joka menee ovesta sisälle, se on 

lammasten paimen. 3Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat 

hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie 

heidät ulos. 4Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden 

edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen 

äänensä. 5Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, 

koska eivät tunne vierasten ääntä." 6Tämän kuvauksen Jeesus 

puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa 

tarkoitti. 7Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä 

sanon teille: minä olen lammasten ovi. 8Kaikki, jotka ovat tulleet 

ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole 

heitä kuulleet.  9Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee 

sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja 

löytävä laitumen. 10Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja 
tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä 

ja olisi yltäkylläisyys. 11Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen 

antaa henkensä lammasten edestä. 12Mutta palkkalainen, joka ei 

ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden 
tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja 



hajottaa ne. 13Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä 
lampaista. 14Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja 

minun omani tuntevat minut, 15niinkuin Isä tuntee minut ja minä 

tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä. 16Minulla 

on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös 

niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on 

oleva yksi lauma ja yksi paimen.  17Sentähden Isä minua rakastaa, 

koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin….. 

26Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. 27Minun 

lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne 

seuraavat minua. 28Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja 

he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun 

kädestäni. 29Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on 

suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni 

kädestä. 30Minä ja Isä olemme yhtä."  

 

Lampaat kuulevat paimenensa äänen, ne tuntevat paimenensa 

äänen ja ne seuraavat häntä. 

 

Paimen kutsuu lampaat nimeltä ja tuntee omat lampaansa. Paimen 

kulkee lampaiden edellä ja huolehtii lampaille yltäkylläisen elämän. 

Paimen uhraa elämänsä lampaiden edestä. Lampaat eivät koskaan 

huku ongelmien keskellä eikä kukaan voi ryöstää heitä paimenelta. 

Lampailla on iankaikkinen elämä. 



On ero hyvän paimenen ja palkkapaimenen välillä: palkkapaimen 

jättää lampaat ja pakenee, kun raateleva susi tulee, hän ei välitä 

lampaista. Hyvä paimen uhrautuu suojellakseen lampaita petoja 

vastaan.  

 

Lampaat eivät seuraa, jos ne eivät tunnista ääntä oman 

paimenensa ääneksi. Muulla äänellä puhuvat tekevät tuhoa, 

tappavat ja varastavat lampailta. Lampaan ei tarvitse muuta kuin 

tietää, miten oma paimen puhuu. Vihollisen ääni vain saa jäädä 

huomiotta. 

 

  Psalmi 23 kertoo, mitä tarkoittaa olla Jumalan lapsi. ”Herra on 
minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.” alkujakeen jälkeen 
kerrotaan, miksi ei enää tarvitse haluta muuta. 

 
  Ps 23: 1-6: ”Herra on minun paimeneni, 
 ei minulta mitään puutu. 
 2  Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; 
 virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. 
 3  Hän virvoittaa minun sieluni. 
 Hän ohjaa minut oikealle tielle 
 nimensä tähden. 
 4  Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, 
 en minä pelkäisi mitään pahaa, 
 sillä sinä olet minun kanssani; 
 sinun vitsasi ja sauvasi 
 minua lohduttavat. 



 5  Sinä valmistat minulle pöydän 
 minun vihollisteni silmien eteen. 
 Sinä voitelet minun pääni öljyllä; 
 minun maljani on ylitsevuotavainen. 
 6  Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua 
 kaiken elinaikani; 
 ja minä saan asua Herran huoneessa 
 päivieni loppuun asti.” 
 
 Mitä paimen tekee lampaansa eteen?  
 
 Kun Daavid kirjoittaa ”hän vie minut lepäämään” se ilmaisee, että 

lammas voi rauhassa levätä, sillä paimen huolehtii asioista.  
 
 Lammas ei voi levätä, jos ei neljä asiaa ole kunnossa.  

• Ei saa olla nälkä, sillä ei voi levätä, jos täytyy etsiä ruokaa. 
• Lampaiden täytyy kokea olonsa turvalliseksi, että ne voivat 

asettautua lepäämään. Lampaat ovat arkoja ja kyvyttömiä 
puolustautumaan ja ne pelästyvät herkästi. Oletko sinä 
pelkojesi riivaama? 

• Lampaat eivät voi asettautua lepäämään, jos niiden välillä on 
kahnausta ja ne kokevat, että niiden täytyy puolustautua. 

• Lampaat eivät voi levätä, jos hyönteiset ja loiseläimet 
vaivaavat niitä.  
 
Jumala haluaa sinun kokevan itsesi kylläiseksi, turvatuksi ja 
että muiden lampaiden suhteen ei ole kahnausta eikä 
myöskään ole vihollisen häirintää. Sitten lammas voi levähtää 
ja nauttia elämästä. 



1 Vapaus nälästä 
1Piet. 2:2: ”Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan 
väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte 
pelastukseen.” 
 
Hebr. 5:13-14: ”Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on 
kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on 
lapsi; 14  mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä 
varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet 
erottamaan hyvän pahasta.” 
 
2 Tim. 3:16-17: ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt 
Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi 
vanhurskaudessa, 17että Jumalan ihminen olisi täydellinen, 
kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” 
 
5 Moos. 8:3: ”Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä 
nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen 
tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa 
sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan 
leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka 
Herran suusta lähtee.” 
 
Jumalan sana tyydyttää sisäisen nälkämme ja saamme 
voimaa. Kasvamme kykeneviksi toimimaan ja erotamme 
hyvän pahasta. 
 

 



2 Vapaus pelosta 
1Joh 4:16,18: ”Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me 
uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. 
Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy 
Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 17Näin on rakkaus 
tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva 
tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin 
olemme tässä maailmassa. 18Pelkoa ei rakkaudessa ole, 
vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa 
on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt 
täydelliseksi rakkaudessa.” 
 
Ps. 56:4-5 (KR 92): ”Kun pelko minut valtaa, minä 
turvaudun sinuun.5 Sinun sanaasi, Jumala, minä ylistän, 
sinuun minä luotan, en pelkää mitään. Mitä voi minulle 
kukaan kuolevainen?” 
 
2Tim. 1:7: ”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden 
henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden 
[tervejärkisyyden] hengen.” 
 
Jumalan rakkaus vapauttaa pelosta. Meillä on hyvä ja 
uhrautuva paimen. Voin luottaa häneen. Tämä rakkauden 
tunteminen tekee minusta voimakkaan ja tervejärkisen. En 
ole pelkojen ohjattavissa. 

 
 
 
 



3 Vapaus kahnauksista 
 
Matt. 6: 12-15:”ja anna meille meidän velkamme anteeksi, 
niin kuin mekin annamme anteeksi meidän 
velallisillemme;… 14Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille 
heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne 
myös antaa teille anteeksi; 15mutta jos te ette anna ihmisille 
anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi 
teidän rikkomuksianne.” 
 
Matt. 5:23-24:” Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä 
muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, 24niin jätä 
lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa 
veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi.” 
 
Matt. 5:44-45: ”Mutta minä sanon teille: rakastakaa 
vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä 
vainoavat, 45että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; 
sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin 
hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. 
 
Fil. 2:3-8: ”ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan 
kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista 
parempana kuin itseänne 4ja että katsotte kukin, ette 
vain omaanne, vaan toistenkin parasta. 5Olkoon teillä se 
mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, 6joka ei, vaikka 
hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla 
Jumalan kaltainen, 7vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan 
muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin 



olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; 8hän nöyryytti itsensä 
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan 
asti.” 
 
On tärkeää antaa anteeksi toisille ja sopia riidat. On hyvä 
olla nöyrä ja arvostaa toisia. Katsoa oman etunsa lisäksi 
myös muiden etua. Rakastaa jopa vihollisia ja rukoilla 
heidän puolestaan. Kun ei ole keskinäisiä kahnauksia, on 
helppo asettua lepäämään laumassa. Lammas on yksin 
ollessaan eksyksissä ja sillä on suuri vaara joutua pedon 
syötäväksi. Yksittäiselle lampaalle ei ole lepopaikkaa vain 
laumassa lammas voi levätä.  

 
4 Vapaus tuholaisista 

 
Nenän kärpäset voivat aiheuttaa isoa harmia lampaille. 
Nämä kärpäset munivat lampaan nenän limakalvoille ja 
niistä munista tulee pieniä matoja, jotka kulkeutuvat 
lampaan aivoihin ja lihaan aiheuttaen ärsytystä. Madot 
saavat lampaan pyristelemään ja hakkaamaan päätään. 
Lammas saattaa tulla niin tämän ärsytyksen riivaamaksi, 
että se itse asiassa menettää henkensä ärsytyksen takia.  
 
Moni uskova on lihansa impulssiajatusten riivaama. 
Vihollinen on muninut ne munat ja niistä on tullut tuhomatoja 
heidän päähänsä. Pelon, hylkäämisen, katkeruuden, vihan, 
epäonnistumisen, kyvyttömyyden, aistillisuuden ja 
ahneuden ajatukset riivaavat Jumalan lampaita – jopa ajaen 
niitä itsemurhaan. Tätä ei Jumala ole kuitenkaan tarkoittanut 



lampaidensa osaksi! Paimenen vuodattama öljy suojelee 
lampaita näiltä kärpäsiltä ja niiden tuhotyöltä.  
 
Ps. 23: 5: ”Sinä voitelet minun pääni öljyllä;” 
 
Mitä tämä öljy on? Miten suojautua riivaavilta ajatuksilta ja 
lihan poltteelta? 
 
2 Kor. 10:3-5:”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme 
kuitenkaan lihan mukaan sodi; 4sillä meidän sota-aseemme 
eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä 
hajottamaan maahan linnoituksia. 5Me hajotamme 
maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka 
nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme 
jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.” 
 
Älä anna minkä tahansa ajatuksen pyöriä päässäsi! 
Vangitse nämä vihollisen lähettämät riivaavat ajatukset. 
Tämä on mahdollista, kun paimen on vuodattanut päähäsi 
Pyhän Hengen öljyn: sinulla on voimallinen ase 
ajatusmaailman hallintaan.  
 
Fil. 4:13: ” Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” 
 
Fil. 4:6-7, 8-9: ” Älkää 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.”… 8 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; 9mitä myös olette oppineet ja saaneet ja 
minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin 
rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.” 
 
Vaikutat itse siihen, onko sinulla rauha levähtää. Mieti mitä 
mietit. Ajatuksesi vaikuttavat, onko sinulla rauha vai ei. 
 
Älä murehdi – vaan rukouksessa jätä asiat Jumalalle. Hän 
on paimenesi ja hän on kykenevä huolehtimaan sinusta. 
 
Vartioi ajatusmaailmaasi ja mieti näitä asioita: tosiasioita, 
kunnioitettavia asioita, puhtaita asioita, rakastettavia asioita, 
hyvältä kuuluvia asioita, asioiden hyviä puolia ja kiitettäviä 
asioita. Ja muut asiat heitä ulos ajatuksistasi. 
 
Jes. 26:3 (Raamattu kansalle): ”Sille, jonka mieli on vakaa, 
sinä takaat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.” 
 
Ajatusmaailmasi voi olla vakaa, kun turvaat Jumalaan. 

 
 
MUISTOLAUSE 
 
Ps. 23:1,6: ” Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu… 
Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; 

 ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.” 


