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Jumalan Nimet V 
Jehova-alkuiset kaksoisnimet (6/10) 

 
Jehova-Jire–Herra Näkee (paikan nimi–1x) 
 

1. Mooses 22:1–14 
1. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: 
"Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen."  
2. Ja hän sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian 
maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon." 

 
2. Aikakirja 3:1 
1. Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, 
jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid 
oli valmistanut, jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. 

 
1. Mooses 22 
3. Varhain seuraavana aamuna Aabraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi 
palvelijaansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita hän lähti 
menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut.  
4. Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa.  
5. Silloin Aabraham sanoi palvelijoilleen: "Jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika 
menemme tuonne rukoilemaan; sitten me palaamme luoksenne."  
6. Ja Aabraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään; itse hän 
otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. 
7. Iisak puhui isällensä Aabrahamille sanoen: "Isäni!" Tämä vastasi: "Tässä olen, 
poikani". Ja hän sanoi: "Katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas 
polttouhriksi?"  
8. Aabraham vastasi: "Jumala on katsova (H7200) itselleen lampaan polttouhriksi, 
poikani". Ja he astuivat molemmat yhdessä. 
9. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi 
Aabraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet 
alttarille halkojen päälle.  
10. Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa.  
11. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen: "Aabraham, Aabraham!" 
Hän vastasi: "Tässä olen". 
12. Niin hän sanoi: "Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt 
minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi".  
13. Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan 
takertunut pensaikkoon. Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi 
poikansa sijasta.  
14. Ja Aabraham pani sen paikan nimeksi "Herra näkee (H7200–näkee tai tarjoaa, 
toimittaa, varustaa)". Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan: "Vuorella, missä Herra 
ilmestyy (H7200)." (Jehovan vuorella se nähdään. Tai Jehovan vuorella se 
toimitetaan.) 

 
Mukana tulevassa pdf-tiedostossa on Jerusalemin kartta Uuden testamentin aikoina. Siinä 
suurimman ympärysmuurin sisäpuolella luoteispuolella on merkintä Jewish tombs (Juutalaisia 
hautoja), jonka alla lukee Golgotha. Siitä melkein suoraan pohjoiseen mentäessä löytyy 
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Damascus Gate (Damaskos Portti). Tämä selitys on tarpeen, koska ette voi nähdä minun 
kursoriani näytöllä. 
 
Jehova-Nissi–Herra (on) minun Lippuni (alttarin nimi–1x) 
 
Lippu on H5251–Jotakin ylös kohotettua, jonka voi nähdä kauas, lippu, viiri, paalu (Gesenius) 
 

2. Mooses 17:8–16 
8. Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä.  
9. Niin Mooses sanoi Joosualle: "Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna 
amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni." 
10. Ja Joosua teki, niinkuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia 
vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle.  
11. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun 
hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla.  
12. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen 
allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin 
puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti.  
13. Ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä.  
14. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se 
Joosuan mieleen: Minä pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan alta".  
15. Ja Mooses rakensi alttarin ja pani sille nimeksi: "Herra on minun lippuni".  
16. Ja hän sanoi: "Minä nostan käteni Herran istuinta kohden: Herra sotii 
amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen". (Gal. 3:9–14) 

 
Jehova-Shalom–Herra (on) Rauha (alttarin nimi–1x) 
 

Tuomarien kirja 6:22–24 
22. Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Gideon: "Voi minua, Herra 
(Adonai), Herra (Jehovi), kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!"  
23. Mutta Herra sanoi hänelle: "Rauha sinulle! Älä pelkää, sinä et kuole."  
24. Silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi: "Herra on 
rauha". Se on vielä tänäkin päivänä abieserilaisten Ofrassa. 

 
Filippiläiskirje 4:6 ja 7 
6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja 
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,  
7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän 
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. 

 
Kolossalaiskirje 3:15 
15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin 
yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. 

 
Jehova-Shamma–Herra (on) Täällä (kaupungin nimi–1x) 
 

Hesekiel 40:1–4 
1. Meidän pakkosiirtolaisuutemme kahdentenakymmenentenä viidentenä vuotena, 
vuoden alussa, kuukauden kymmenentenä päivänä, neljäntenätoista vuotena 
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kaupungin valloituksen jälkeen, juuri sinä päivänä tuli minun päälleni Herran käsi, 
ja hän vei minut sinne.  
2. Jumalan näyissä hän vei minut Israelin maahan ja laski minut hyvin korkealle 
vuorelle, jolla oli ikäänkuin kaupunki rakennettuna, etelään päin.  
3. Hän vei minut sinne. Ja katso, oli mies, näöltänsä vasken kaltainen, ja 
pellavanuora oli hänellä kädessänsä sekä mittaruoko, ja hän seisoi portilla.  
4. Ja mies puhui minulle: "Ihmislapsi, katso silmilläsi, kuule korvillasi ja ota 
huomioosi kaikki, mitä minä sinulle näytän; sillä sinut on tuotu tänne sitä varten, 
että nämä sinulle näytettäisiin. Ilmoita kaikki, mitä näet, Israelin heimolle. 

 
Hesekiel 48:30–35 
30. Ja nämä ovat kaupungin uloskäytävät: Pohjoispuolella on mitta neljätuhatta 
viisisataa.  
31. Ja kaupungin portteja, jotka ovat nimitetyt Israelin sukukuntain mukaan, on 
pohjoisessa kolme: Ruubenin portti yksi, Juudan portti toinen ja Leevin portti 
kolmas.  
32. Itäpuolella: neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Joosefin portti yksi, 
Benjaminin portti toinen ja Daanin portti kolmas.  
33. Eteläpuolella on mitta neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Simeonin portti 
yksi, Isaskarin portti toinen ja Sebulonin portti kolmas.  
34. Länsipuolella: neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Gaadin portti yksi, 
Asserin portti toinen ja Naftalin portti kolmas.  
35. Ympärinsä: kahdeksantoista tuhatta. Ja kaupungin nimi on tästedes oleva: 
Herra on täällä." 

 
Jehova-Elion–Herra Korkein 
 

Psalmi 7:1, 2 ja 18 
1. Daavidin virsi, jonka hän veisasi Herralle benjaminilaisen Kuusin sanojen 
johdosta.  
2. Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan; pelasta minut kaikista vainoojistani 
ja vapahda minut, 

 
18. Minä kiitän Herraa hänen vanhurskaudestansa ja veisaan Herran, 
Korkeimman, nimen kiitosta. 

 
Psalmi 97:7–9 
7. Kaikki kuvain kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka epäjumalista 
kerskaavat. Kumartakaa häntä, kaikki jumalat.  
8. Siion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi, 
Herra.  
9. Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse 
kaikkien jumalain. 

 
Jehova-Raa-a– Herra (on) minun Paimeneni 
 

Psalmi 23:1–6 
1. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.  
2. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään (Herra on Rauha); virvoittavien 
vetten tykö hän minut johdattaa.  
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3. Hän virvoittaa minun sieluni (Herra minun Parantajani). Hän ohjaa minut 
oikealle  tielle (Herra meidän Vanhurskautemme) nimensä tähden.  
4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä 
sinä olet minun kanssani (Herra on Täällä); sinun vitsasi ja sauvasi minua 
lohduttavat.  
5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni  silmien eteen (Herra minun 
Lippuni). Sinä voitelet minun pääni öljyllä (Herra, joka pyhittää teidät); minun 
maljani on ylitsevuotavainen.  
6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua 
Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 

 
Johannes 10:1–15 
1. "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan 
nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri.  
2. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen.  
3. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat 
lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos.  
4. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat 
häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä.  
5. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten 
ääntä."  
6. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen 
puheensa tarkoitti.  
7. Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen 
lammasten ovi.  
8. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat 
eivät ole heitä kuulleet.  
9. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän 
on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.  
10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen 
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.  
11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.  
12. Mutta 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.  
13. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista.  
14. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat 
minut,  
15. niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten 
edestä. 

 
Hebrealaiskirje 13:20 ja 21 
20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton 
veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,  
21. hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen 
tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen 
kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. 
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Efesolaiskirje 1:1–7 
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!  
3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on 
siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,  
4. niinkuin hän ennen maailman (kosmos–ihmiskunnan) perustamista oli hänessä 
(Kristuksessa) valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen (Jumalan) 
edessään, rakkaudessa,  
5. edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen (Jumalan) yhteyteensä Jeesuksen 
Kristuksen kautta, hänen (Jumalan) oman tahtonsa mielisuosion mukaan,  
6. sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän (Jumala) on lahjoittanut meille 
siinä rakastetussa (Kristuksessa),  
7. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, 
hänen armonsa rikkauden mukaan. 


