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Jumalan Nimet II 
Jumala Korkein–El Elion–Theos Hypsistos 

 
1. Mooses 14:15–19 
15. Ja hän (Abram) jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten 
kimppuun ja voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hoobaan saakka, joka on 
Damaskosta pohjoiseen.  
16. Ja hän toi takaisin kaiken tavaran; myöskin sukulaisensa Lootin ja hänen 
tavaransa hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väen.  
17. Kun hän oli paluumatkalla, voitettuaan Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka 
olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota 
sanotaan "Kuninkaan laaksoksi."  
18. Ja Melkisedek (Vanhurskauden Kuningas), Saalemin kuningas, toi leipää ja 
viiniä; hän oli Jumalan (El), Korkeimman (Elion), pappi.  
19. Ja hän siunasi hänet sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala (El), Korkein 
(Elion), taivaan ja maan luoja.  

 
Hebrealaiskirje 7:1–4 
1. Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan (Theos), Korkeimman 
(Hypsistos–superlatiivi sanasta hypsos), pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, 
hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;  
2. jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen 
nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin 
kuningas", se on "rauhan kuningas";  
3. jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka 
on Jumalan Poikaan verrattava (hän ei perinyt kuninkuuttaan vaan sai sen 
Jumalalta) - hän pysyy pappina ainaisesti.  
4. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset 
parhaimmasta saaliistaan. 

 
1. Mooses 14:20–23 
20. Ja kiitetty olkoon Jumala (El), Korkein (Elion), joka antoi vihollisesi sinun 
käsiisi." Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta. 
21. Ja Sodoman kuningas sanoi Abramille: "Anna minulle väki ja pidä sinä tavara".  
22. Mutta Abram sanoi Sodoman kuninkaalle: "Minä nostan käteni Herran 
(Jehova), Jumalan (El), Korkeimman (Elion), taivaan ja maan luojan, puoleen ja 
vannon(-):  
23. En totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa enkä mitään muuta, mikä on 
sinun, ettet sanoisi: 'Minä olen tehnyt Abramin rikkaaksi'. 

 
Psalmi 9:1–3 
1. Daavidin virsi.  
2. Minä ylistän Herraa (Jehova) kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki sinun 
ihmetyösi.  
3. Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, veisaan sinun nimesi kiitosta, sinä Korkein 
(Elion). 
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Psalmi 50:7–15 (Aasafin virsi) 
7. "Kuule, minun kansani, minä puhun; kuule, Israel, minä todistan sinua vastaan. 
Minä olen Jumala (Elohim), sinun Jumalasi (Elohim).  
8. En minä sinun teurasuhreistasi sinua nuhtele, ja sinun polttouhrisi ovat aina 
minun edessäni.  
9. En minä ota härkiä sinun talostasi enkä kauriita sinun tarhoistasi.  
10. Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat.  
11. Minä tunnen kaikki vuorten linnut, ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun 
edessäni.  
12. Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi; sillä minun on maanpiiri ja kaikki, 
mitä siinä on.  
13. Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin kauristen (vuohien) verta? 
14. Uhraa Jumalalle (Elohim) kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle (Elion).  
15. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun 
pitää kunnioittaman minua."  

 
Psalmi 73:1–28 (Kokonaan) 
1. Aasafin virsi. Totisesti, Jumala (Elohim) on hyvä Israelille, niille, joilla on 
puhdas sydän.  
2. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.  
3. Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien 
menestyvän.  
4. Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat 
(heidän voimansa tai terveytensä on runsas).  
5. Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia (rasituksia), eikä heitä vaivata niinkuin 
muita ihmisiä.  
6. Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät 
verhoaa.  
7. Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä 
kuvittelut kulkevat valtoimina.  
8. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin 
korkeuksista.  
9. Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.  
10. Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti.  
11. Ja he sanovat: "Kuinka Jumala (El) sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla 
(Elion)?"  
12. Katso, nämä (näitä) ovat(-) jumalattomat(-ia); kuitenkin he elävät ainaisessa 
rauhassa ja rikastuvat yhäti.  
13. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa:  
14. minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.  
15. Jos olisin sanonut: "Noin minäkin puhun", katso, niin minä olisin ollut 
petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan.  
16. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata,  
17. kunnes minä pääsin sisälle Jumalan (El) pyhiin (pyhyyksiin) salaisuuksiin(-) ja 
käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.  
18. Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset.  
19. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on 
kauhistava.  
20. Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra (Adonai), kun heräjät, heidän 
valhekuvansa hylkäät.  
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21. Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini (munuaisiini–
sisimpääni) pisti,  
22. silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta.  
23. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta 
kädestäni.  
24. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan.  
25. Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä 
mistään maan päällä huoli (kaipaa).  
26. Vaikka(-) minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, (mutta) Jumala (Elohim) on 
minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti.  
27. Sillä katso, jotka sinusta eriävät (ovat kaukana), ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, 
jotka haureudessa sinusta luopuvat.  
28. Mutta minun onneni on olla Jumalaa (Elohim) lähellä, minä panen turvani 
Herraan (Adonai), Herraan (Jehovi), kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. 

 
Psalmi 83:1–5 ja 17–19 
1. Laulu, Aasafin virsi.  
2. Jumala (Elohim), älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala (El), niin 
hiljaa.  
3. Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä.  
4. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun 
suojattejasi vastaan.  
5. He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin 
nimeä enää muisteta." 
 
17. Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra.  
18. Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot.  
19. Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra (Jehova), että sinä olet 
Korkein (Elion) kaikessa maassa. 

 
Psalmi 91:1 ja 2 
1. Joka Korkeimman (Elion) suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan (Shaddai) varjossa 
yöpyy,  
2. se sanoo: "Herra (Jehova) on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, 
(Elohim) johon minä turvaan". 

 
Markus 5:6 ja 7 
6. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä  
7. ja huutaen suurella äänellä sanoi: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, 
Jeesus, Jumalan (Theos), Korkeimman (Hypsistos), Poika? Minä vannotan sinua 
Jumalan kautta, älä vaivaa minua." 

 
Apostolien teot 7:44–50 
44. Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niinkuin hän, joka puhui 
Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan, minkä Mooses oli 
nähnyt.  
45. Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla 
maahan, minkä he valtasivat pakanoilta, jotka Jumala karkoitti meidän isiemme 
tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka.  
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46. Hän sai armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin 
Jumalalle.  
47. Mutta Salomo hänelle huoneen rakensi.  
48. Korkein (Hypsistos) ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä näin 
sanoo profeetta:  
49. 'Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; 
minkäkaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi 
minun leposijani?  
50. Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?' 

 
Efesolaiskirje 2:10–22 
10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä 
varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.  
11. Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette 
saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn 
ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi -  
12. että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta 
ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;  
13. mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte 
kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.  
14. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki 
erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,  
15. kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, 
luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,  
16. ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, 
kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.  
17. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka 
lähellä olivat;  
18. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.  
19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien 
kansalaisia ja Jumalan perhettä,  
20. apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 
Jeesus,  
21. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;  
22. ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi 
Hengessä. 

 
1. Timoteus 1:17 
17. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, 
ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen. 

 
1. Timoteus 6:12a ja 14–16 
12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus… 
 
14. että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen ilmestymiseen saakka,  
15. jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten 
Kuningas ja herrain Herra,  
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16. jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida 
tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia 
ja iankaikkinen valta. Amen. 

 
 

 
 


