
1 

 

Jumalan Nimet I 
Kaikkivaltias Jumala–El Shaddai 

 
II Kor. 1:3 ja 4 
3. Kiitetty (ylistetty) olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, 
laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,  
4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, 
jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka 
kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. 

 
Ilm.k. 7:11 ja 12 
11. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon 
ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat 
(proskyneō) Jumalaa,  
12. sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja 
väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!" 

 
I Mooses 17:1–8 
1. Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra 
hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias (El Shaddai); vaella 
minun edessäni ja ole nuhteeton.  
2. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen 
runsaasti."  
3. Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala (Elohim) puhui hänelle sanoen:  
4. "Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden 
(monien kansojen) isä.  
5. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi (Korkea Isä), vaan nimesi olkoon 
Aabraham (Paljouden Isä), sillä minä teen sinusta kansojen paljouden (monien 
kansojen) isän.  
6. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta 
on polveutuva kuninkaita.  
7. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta 
sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala 
(Elohim),  
8. ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena 
asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän 
Jumalansa." 

 
I Mooses 28:1–4 
1. Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet; hän käski häntä ja sanoi hänelle: "Älä ota vaimoksesi 

ketään Kanaanin tyttäristä,  
2. vaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi Laabanin tyttäristä.  

3. Ja Jumala, Kaikkivaltias (El Shaddai), siunatkoon sinua ja antakoon sinun tulla 
hedelmälliseksi ja lisääntyä, niin että sinusta tulee suuri kansojen joukko.  
4. Ja hän suokoon sinulle Aabrahamin siunauksen, sinulle ynnä sinun jälkeläisillesi, että saisit omaksesi maan, jossa sinä 
muukalaisena asut ja jonka Jumala on antanut Aabrahamille." 

 

 



2 

 

I Mooses 35:11 ja 12 
11. Ja Jumala (Elohim) sanoi hänelle (Jaakobille–Israelille): "Minä olen Jumala, 
Kaikkivaltias (El Shaddai); ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen 
joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi.  
12. Ja maan, jonka minä olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle; 
myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan." 

 
Job 39:34–38 
34. Niin Herra vastasi Jobille ja sanoi:  
35. "Tahtooko vikoilija (nuhtelija) riidellä Kaikkivaltiasta (El Shaddai) vastaan? 
Jumalan (Eloah) syyttäjä vastatkoon tähän!"  
36. Silloin Job vastasi Herralle (Jehovah) ja sanoi:  
37. "Katso, minä olen siihen liian halpa; mitäpä sinulle vastaisin? Panen käteni 
suulleni;  
38. kerran minä olen puhunut, enkä enää mitään virka, kahdesti, enkä enää sitä 
tee." 

 
Job 40:1–4, 9 ja 10, 20, sekä 27 ja 28 
1. Silloin Herra (Jehovah) vastasi Jobille tuulispäästä ja sanoi:  
2. "Vyötä nyt kupeesi kuin mies; minä kysyn sinulta, opeta sinä minua.  
3. Sinäkö teet tyhjäksi minun oikeuteni, tuomitset minut syylliseksi, ollaksesi itse 
oikeassa?  
4. Tahi onko sinun käsivartesi niinkuin Jumalan (El), ja voitko korottaa äänesi 
jylinän niinkuin hän?  
5. Kaunistaudu kunnialla ja korkeudella, pukeudu loistoon ja kirkkauteen.  
6. Anna vihasi kiivastuksen purkautua, ja masenna katseellasi kaikki ylpeät.  
7. Nöyryytä katseellasi kaikki ylpeät, ja muserra jumalattomat siihen paikkaan.  
8. Kätke heidät tomuun kaikki tyynni, sulje heidän kasvonsa salaiseen kätköön.  

9. Silloin minäkin ylistän sinua, kun oikea kätesi on hankkinut sinulle voiton. 
10. Katso Behemotia (Virtahepoa), jonka minä loin niinkuin sinutkin; se syö 
ruohoa niinkuin raavas.  
11. Katso, sen voima on lanteissa, sen väkevyys vatsalihaksissa.  
12. Se ojentaa jäykäksi häntänsä kuin setripuun, sen reisijänteet ovat lujiksi punotut.  
13. Sen luut ovat niinkuin vaskiputket, sen nikamat niinkuin raudasta taotut.  
14. Se on Jumalan (El) töiden esikoinen; sen luoja ojentaa sille miekan.  
15. Sille kantavat satonsa vuoret, joilla kaikki metsän eläimet leikitsevät.  
16. Lootuspensaiden alla se makaa, ruovikon ja rämeen kätkössä.  
17. Lootuspensaat peittävät sen varjoonsa, puron pajut ympäröivät sitä.  
18. Jos virta hätyyttää, ei se säikähdy, se on huoleton, kuohukoon vaikka itse Jordan sen kitaan.  
19. Kukapa kävisi kiinni sen silmiin, lävistäisi heittoaseella sen turvan?  

20. Voitko onkia koukulla Leviatanin (suuri matelija, Krokotiili) ja siimaan kietoa 
sen kielen? 
21. Voitko kiinnittää kaislaköyden sen kuonoon ja väkäraudalla lävistää siltä posken?  
22. Rukoileeko se sinua paljon, tahi puhutteleeko se sinua lempeästi?  
23. Tekeekö se liiton sinun kanssasi, että saisit sen olemaan orjanasi ainaisesti?  
24. Voitko leikkiä sillä niinkuin lintusella tahi sitoa sen tyttöjesi pidellä?  
25. Hierovatko pyyntikunnat siitä kauppaa, jakavatko sen kauppamiesten kesken?  
26. Voitko iskeä sen nahan täyteen ahinkaita (ahrain, tuulas; väkäräkärkinen keihäs, harppuuna) ja sen pään kala-ahraimia 
(edellisen synonyymi–atrain)?  
27. Laskehan vain kätesi sen päälle, niin muistat sen ottelun; et sitä toiste yritä!  
28. Katso, siinä toivo pettää; jo sen näkemisestä sortuu maahan." 

 
Job 41:1–4 sekä 24 ja 25 
1. "Ei ole niin rohkeata, joka sitä ärsyttäisi. Kuka sitten kestäisi minun edessäni?  
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2. Kuka on minulle ensin antanut jotakin, joka minun olisi korvattava? Mitä kaiken 
taivaan alla on, se on minun.  
3. En saata olla puhumatta sen jäsenistä, en sen voimasta ja sorjasta rakenteesta.  
4. Kuka voi riisua siltä päällysvaatteen, kuka tunkeutua sen kaksinkertaisten 
purimien (hampaiden) väliin? 

 
24. Ei ole maan päällä sen vertaista; se on luotu pelottomaksi.  
25. Se katsoo ylen kaikkea, mikä korkeata on; se on kaikkien ylväitten eläinten 
kuningas." 

 
Job 42:1–6 
1. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi:  
2. "Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle 
mahdoton toteuttaa.  
3. 'Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?' Siis on niin: minä puhuin 
ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää.  
4. Kuule siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua.  
5. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt.  
6. Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa." 

 
I Mooses 1:14 ja 15 
14. Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, 
ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,  
15. ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle". Ja tapahtui 
niin:  
16. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä 
tähdet.  
17. Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle  
18. ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.  
19. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä. 

 
Psalmi 136:1 ja 2 sekä 7–9 
1. Kiittäkää Herraa (Jehova), sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy 
iankaikkisesti.  
2. Kiittäkää jumalien (elohim) Jumalaa (Elohim), sillä hänen armonsa pysyy 
iankaikkisesti.  
3. Kiittäkää herrain (adon) Herra (Adon), sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;  
4. häntä, joka yksin tekee suuria ihmeitä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;  
5. häntä, joka on taidolla tehnyt taivaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;  
6. häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;  

7. häntä, joka on tehnyt suuret valot, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti:  
8. auringon hallitsemaan päivää, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,  
9. kuun ja tähdet hallitsemaan yötä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti; 

 
Johannes 14:4–17 
4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."  
5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten 
tietäisimme tien?" 
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani.  
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7. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te 
tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."  
8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".  
9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä 
sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä 
sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?  
10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka 
minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, 
jotka ovat hänen.  
11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, 
niin uskokaa itse tekojen tähden.  
12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä 
niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä 
minä menen Isän tykö,  
13. ja mitä hyvänsä te anotte (aiteō) minun nimessäni, sen minä teen, että Isä 
kirkastettaisiin Pojassa.  
14. Jos te anotte (aiteō) minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.  
15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.  
16. Ja minä olen rukoileva (erotaō–pyytävä) Isää, ja hän antaa teille toisen 
Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,  
17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä 
tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä 
oleva. 

 
Matteus 28:18 
18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä. 

 
Johannes 17:1–8 
1. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, 
kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;  
2. koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi 
iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.  
3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet 
totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.  
4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka 
sinä annoit minun tehtäväkseni.  
5. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun 
tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.  
6. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle 
maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun 
sanastasi vaarin.  
7. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.  
8. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat 
ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, 
että sinä olet minut lähettänyt. 
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Room. 1:1, 3 ja 4 
1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan 
Jumalan evankeliumia, 

 
3. hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä  
4. ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan 
Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, 

 
Ef. 1:19–23 
19. ja mikä (on) hänen (Jumalan) voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, 
jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,  
20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet 
oikealle puolellensa taivaissa,  
21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista 
nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.  
22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi 
seurakunnalle,  
23. joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. 

 
 

 
 


