
 

1 
 

Jumalan Nimet 4 
Jehova-alkuiset kaksoisnimet (4/10) 

 
Johannes 1:17 ja 18 
17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen 
Kristuksen kautta.  
18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän 
helmassa, on hänet ilmoittanut. 

 
Jehova-Rafa–Jehova sinun parantajasi 
 

2. Mooses 15:26 
26. Hän sanoi: "Jos sinä (Israelin kansa) kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on 
oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen 
lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka 
olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi 
(Jehova-Rafa)". 

 
Psalmi 103:1–5 
1. Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen 
pyhää nimeänsä.  
2. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,  
3. hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,  
4. joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,  
5. joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi 
uudistuu kuin kotkan. 

 
Matteus 8:16 ja 17 
16. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän (Jeesus) ajoi 
henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;  
17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän 
otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme". 

 
Ap.t. 9:32–42 
32. Ja tapahtui, että Pietari, kiertäessään kaikkien luona, tuli myöskin niiden pyhien 
tykö, jotka asuivat Lyddassa.  
33. Siellä hän tapasi Aineas nimisen miehen, joka kahdeksan vuotta oli maannut 
vuoteessaan ja oli halvattu.  
34. Ja Pietari sanoi hänelle: "Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut; nouse ja korjaa 
vuoteesi". Ja kohta hän nousi.  
35. Ja kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet; ja he kääntyivät Herran 
tykö.  
36. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi, nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä 
on: Dorkas; hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja.  
37. Ja tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli; ja he pesivät hänet ja panivat 
yläsaliin.  
38. Ja koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarin 
olevan siellä, lähettivät kaksi miestä hänen luoksensa pyytämään: "Tule viipymättä 
meidän tykömme".  
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39. Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssansa. Ja hänen sinne saavuttuaan he 
veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen 
hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt, ollessaan heidän kanssansa.  
40. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili; ja hän kääntyi 
ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Niin tämä avasi silmänsä, ja 
nähdessään Pietarin hän nousi istumaan.  
41. Ja Pietari ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät 
ja lesket ja asetti hänet elävänä heidän eteensä.  
42. Ja se tuli tiedoksi koko Joppessa, ja monet uskoivat Herraan. 

 
Jehova-Mekaddishkem–Jehova, joka pyhittää teidät 
 

3. Mooses 22:31–33 
31. Noudattakaa siis minun käskyjäni ja pitäkää ne. Minä olen Herra.  
32. Älkää häväiskö minun pyhää nimeäni: minä tahdon olla pyhä israelilaisten 
keskellä. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät  
33. ja joka vein teidät pois Egyptin maasta, ollakseni teidän Jumalanne. Minä olen 
Herra. 

 
Ef. 1:1 ja 2 
1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville 
pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.  
2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 
Kristukselta! 

 
1. Kor. 1:1 ja 2 
1. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli 
Soostenes  
2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa 
pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin 
omissaan kuin meidänkin. 

 
1. Kor. 6:11–12 
11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te 
olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.  
12. Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle 
luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. 

 
Jehova-Zidkenu–Jehova meidän vanhurskautemme 
 

Jeremia 23:5–8 
5. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan 
vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja 
vanhurskauden maassa.  
6. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen 
nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme'.  
7. Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta 
kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta',  



 

3 
 

8. vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset 
pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut'. 
Ja niin he saavat asua omassa maassansa." 

 
Room. 3:19–26 
19. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, 
että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;  
20. sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä 
lain kautta tulee synnin tunto.  
21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on 
ilmoitettu ilman lakia,  
22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee 
kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.  
23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla  
24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka 
on Kristuksessa Jeesuksessa,  
25. jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, 
osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt 
synnit  
26. jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan 
nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko 
Jeesukseen. 

 
Jehova-Zebaoth–Herra Sebaot (281x) 
 

1. Samuel 1:1–3 
1. Raamataim-Soofimissa, Efraimin vuoristossa, oli mies, nimeltä Elkana, 
Jerohamin poika, joka oli Elihun poika, joka Toohun poika, joka Suufin poika, 
efratilainen.  
2. Hänellä oli kaksi vaimoa; toisen nimi oli Hanna, ja toisen nimi oli Peninna. Ja 
Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton.  
3. Tämä mies meni joka vuosi kaupungistansa Siiloon rukoilemaan Herraa 
Sebaotia (1. paikka) ja uhraamaan hänelle. Ja siellä oli kaksi Eelin poikaa, Hofni ja 
Piinehas, Herran pappeina. 

 
2. Samuel 8:15 ja 16 
15. Ja Daavid hallitsi koko Israelia, ja Daavid teki kaikelle kansallensa sitä, mikä 
oikeus ja vanhurskaus on.  
16. Jooab, Serujan poika, oli sotajoukon ylipäällikkönä, ja Joosafat, Ahiludin 
poika, oli kanslerina.  

 
2. Kun.k. 6:8–23 
8. Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijainsa 
kanssa ja sanoi: "Siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin".  
9. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan: "Varo, ettet mene siihen 
paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne".  
10. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli 
hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä, ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se 
tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. 



 

4 
 

11. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi, ja hän kutsui palvelijansa ja 
sanoi heille: "Ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin 
kuninkaan puolta?"  
12. Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi: "Ei niin, herrani (adon), kuningas, vaan 
profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka 
sinä puhut makuuhuoneessasi".  
13. Hän sanoi: "Menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet 
kiinni". Ja hänelle ilmoitettiin: "Katso, hän on Dootanissa".  
14. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat 
sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin.  
15. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, 
sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi 
hänelle: "Voi, herrani (adon), mitä me nyt teemme?"  
16. Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän 
kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa".  
17. Ja Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi". Ja Herra 
avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia 
vaunuja Elisan ympärillä.  
18. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi: 
"Sokaise tämä väki". Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan.  
19. Ja Elisa sanoi heille: "Ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. 
Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte." Ja hän vei 
heidät Samariaan.  
20. Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa: "Herra, avaa näiden silmät, että 
he näkisivät". Silloin Herra avasi heidän silmänsä, ja he näkivät; ja katso: he olivat 
keskellä Samariaa.  
21. Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle: "Surmaanko minä 
heidät, isäni, surmaanko heidät?"  
22. Hän sanoi: "Älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miekallasi ja 
jousellasi? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa heidän syödä ja juoda; menkööt 
sitten takaisin herransa luo."  
23. Niin tämä valmisti heille suuren aterian, ja kun he olivat syöneet ja juoneet, 
päästi hän heidät menemään; ja he menivät herransa luo. Eikä aramilaisia 
partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan. 

 
Luukas 2:12–14 
12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä 
makaamassa."  
13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he 
ylistivät Jumalaa ja sanoivat:  
14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita 
kohtaan hänellä on hyvä tahto!" 

 
Ef. 3:14–21 
14. Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä (rukoilen, ylistän, kiitän ja 
kunnioitan Isää),  
15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,  
16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne 
puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta  
17. ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,  



 

5 
 

18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien 
kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,  
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että 
tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.  
20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, 
mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,  
21. hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. 


