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Herran nimet – Jahve SHAMMA, Herra 
on täällä 
  
  
  
Tämän Jumalan nimen ’Jahve Shamma’ hänen kansansa oppi 
tuntemaan keskellä vaikeaa aikaa. Israelilaiset olivat Babylonian 
vankeudessa ja he tulisivat olemaan siellä vielä vuosia.  
 
Jer. 29:10: ”Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne 

seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä 

katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän 
lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan.” 

 
Sillä hetkellä he olisivat olleet mieluummin, vaikka vartijana 
Jumalan huoneen kynnyksellä temppelissä Jerusalemissa kuin 
asuivat vihollisten keskellä.  
 

Ps. 84:11: ”Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi 

kuin tuhat muualla; mieluummin minä olen vartijana Jumalani 

huoneen kynnyksellä, kuin asun jumalattomien majoissa” 

 
Mutta he eivät olleet siellä. Lisäksi Hesekiel oli sanonut, että 
Jumalan kirkkaus oli lähtenyt temppelistä. 



 

Hes. 10:18-19:” Sitten Herran kirkkaus lähti temppelin 
kynnykseltä ja asettui kerubien ylle. 19Ja lähtiessään kerubit 

nostivat siipensä ja kohosivat maasta minun silmäini edessä, ja 

pyörät samalla kuin ne; ja ne seisahtuivat Herran huoneen 
itäportin ovelle, ja niiden yläpuolella oli Israelin Jumalan kirkkaus. 

 
Hes. 11:22-24: ” Sitten kerubit nostivat siipensä ja pyörät samalla 

kuin ne, ja Israelin Jumalan kirkkaus oli heidän yläpuolellansa; 23ja 

Herran kirkkaus kohosi ylös, pois kaupungin keskeltä, ja 
asettui vuorelle, joka on itään päin kaupungista 
[Öljymäki]. 24Mutta Henki nosti ja vei minut Kaldeaan [Aabraham oli 

Kaldean Uurista, nykyistä Irakia – Jumala siirsi siis kansan 

’lähtöpisteeseen’ miettimään, mistä on tullut] pakkosiirtolaisten tykö, 

näyssä, Jumalan Hengen voimalla; ja näky, jonka olin nähnyt, 

katosi minulta.” 

 
Oli vaikeaa uskoa sitä, että Jumalaan kansa oli joutunut 
vankeuteen. JVHV oli heitä johdattanut ja auttanut. Mutta vankeus 
oli välttämätön, sillä Jumalan tuli tuomita heidän liitonrikkomisensa, 
uskottomuutensa. Egyptin vankeudesta lähtien Babylonian 
vankeuteen asti, Jumala opetti kansalleen vaikeaa läksyä. Jumalan 
nimi ’Jahve Shamma’ löytyy Hesekielin kirjan viimeisestä jakeesta.  
 



Hes. 48:35:” Ja kaupungin nimi on tästedes oleva: Herra on täällä 

[Jahve shamma]." 

 
Tässä puhutaan Jerusalemista. Jumala tulee vielä olemaan siellä. 
Ei ainoastaan temppelissä, mistä Jumalan kirkkaus lähti, vaan koko 
kaupungissa. Jerusalem on kaupunki, johon Jeesus palatessaan 
maan päälle tulee hallitsemaan kuningasten kuninkaana. 
 
Kuinka lohduttava onkaan sana tämä sana ”Jumala on täällä”. 
Kuinka se antoikaan tulevaisuuden toivoa vankeuteen. Vaikka 
Jumalan kirkkaus oli lähtenyt, se tulisi vielä takaisin Jerusalemiin. 
Pakkosiirtolaiset tarvitsivat tulevaisuutta ja toivoa!  

 
Jer. 29:10-11: ”Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne 

seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson 

teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän 

lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen 

ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä 

turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” 

 

Tätä tarvitsemme nykyaikanakin. Tulevaisuus näyttää niin 
epävarmalta ja toivottomalta, että moni on menettänyt näkynsä ja 
toivonsa. Useat ihmiset elävät elämäänsä eteenpäin vain välittömän 
onnen ajamana. 
 



Sanalaskut 29:18: ”Kun ei ole näkyä, kansa villiintyy. [KJV: 
menehtyy]”, Raamattu kansalle käännös 

 
Korean sodan aikana useimmat vangitut amerikkalaissotilaat eivät 
koskaan yrittäneet pakoa, apatia oli vallannut heidät. He 
sopeutuivat vankeuteen, sillä heillä ei ollut näkyä muusta. Toivo oli 
kadonnut ja he luovuttivat. 
 
Monet uskovat elävät näin. Kirkkaus on hävinnyt ja he ovat 
menettäneet näyn omistamastaan ihanasta toivosta. He eivät odota 
aikaa, jolloin he Jeesuksen kanssa hallinnoivat maan päällä. 

Daniel ilmaisi tämän tulevan ajan näin: 
 
Dan. 7:27: ”Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken 

taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen 

valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat 

häntä ja ovat hänelle alamaiset." 

 
Moni on menettänyt halunsa taistella, sillä he ovat unohtaneet 
olevansa taivaan kansalaisia. 
 
Fil. 3:20: ” Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me 

myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi.” 

 



Maailman voittamina he ovat pysähtyneet ja ovat täynnä tämän 
maailman asioita. Heillä on vähän mielenkiintoa taivaalliseen 
kirkkauteen. He näkevät ja maistavat ”nyt” kokemusta, mutta eivät 
syvällisesti ymmärrä edessä aukeavaa kirkkautta. Monet uskovat 
ovat vankeina yrittämättä paeta – eivätkä ole uhka maailmalle, joka 
pitää heitä vankeina.  

 
Miten uskova voisi välttyä siltä, ettei maailma vangitse? Miten 
ylläpitää näkyä niin, ettei menetä toivoansa? Tee Jumalan sanan 
mukaan ja riipu kiinni siinä. 
 
Miten sitten pitäisi elää, ettei tule vangituksi ja lannistetuksi? 

Luetaan muutamia kohtia Raamatusta.  
 
Kol. 3:1-2: ”Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin 

etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan 

oikealla puolella. 2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, 

älköön siihen, mikä on maan päällä.” 

 

Meidän tulee aktiivisesti harrastaa Jumalan asioita, ettei mielemme 
kiinnity vain tähän näkyvään maailmaan. 
 
Fil. 3:7-8: ”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen 

tähden lukenut tappioksi. 8Niinpä minä todella luen kaikki 
tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, 



tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt 

kaikki ja pidän sen roskana — että voittaisin omakseni Kristuksen.” 

 
Maailman asiat ovat roskaa Jeesuksen tuntemisen rinnalla – on 
oltava valmis luopumaan niistä.  
 
1 Tess. 1:9-10: ”Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän 

tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte 
Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 10 ja 

odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt 

kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.” 

 
Kääntyä pois asioista, joita maailma palvelee ja alkaa palvelemaan 
Jumalaa – tätähän parannuksen tekeminen on - ja odottamaan 
Jeesusta toista tulemusta. 
 
2 Tim. 2:3-4: ”Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen 

Jeesuksen sotamies. 4Ei kukaan, joka sodassa palvelee, 

sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, 

joka on hänet palkannut.” 

 
Täytyy nähdä vaivaa Jumalan valtakunnan eteen eikä vain miettiä 
omaa elatustaan. Jumala pitää sinusta huolen, hän on palkannut 
sinut. 
 



2 Kor.4: 11, 16-18: ”Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut 
kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi 

kuolevaisessa lihassamme näkyviin. … sen tähden me emme 
lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin 

sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 17Sillä tämä 

hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille 
iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, 
ylenpalttisesti, 18meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan 

näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät 

iankaikkisia.” 

 
Jeesuksen tähden on valmis kärsimään, kuolemaan itselleen. Ei 
lannistu vaan uudistuu sisäisesti vaikean keskellä, sillä näkee jo 
edessä olevan kirkkauden. 
 

Hebr. 11:25-27: ”Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa 

yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä 
lyhytaikaista nautintoa, 26katsoen "Kristuksen pilkan" 

suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi 
katseensa palkintoa kohti. 27Uskon kautta hän jätti Egyptin 

pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikään kuin näki sen, 

joka on näkymätön, niin hän kesti.” 

 



Mieluummin kärsii kestävästi yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin 
saa lyhytaikaista nautintoa maailmasta – sillä näkee asiat 
pidemmällä tähtäimellä. 

 
Näetkö sinä Jahve Shamman – Jumala on täällä - joka haluaa olla 
tulevaisuutesi ja toivosi. Älä anna vankeuden maailmassa imaista 
itseäsi. Anna Jumalan imaista sinut! 
 
Ps. 73:25-28: ”Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet 
minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. 26 Vaikka 

minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni 

kallio ja minun osani iankaikkisesti. 27Sillä katso, jotka sinusta 

eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta 

luopuvat. 28Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä 

panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.” 

 
Jahve Shamma on sanonut sinulle, joka elät nyt vaikeaa aikaa -  
samoin kuin pakkosiirtolaiset aikoinaan:  
 

Matt. 28:20: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät 
maailman loppuun asti" 

 
Jumala on kanssasi kaikkina päivinä. Ei vain silloin kun olet 
kirkkaudessa hänen läsnäolossaan. Kiinnitä katseesi tulevaan. 
Jumala pitää lupauksensa. Älä anna näkyvien vangita sinua. 



 

 
 
MUISTOLAUSE  
 
Ps. 9:11: ”Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; 
sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra.” 
 

 

 


