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Luota 
Herraan

Ps 118:8,9
8. Parempi on luottaa Herraan, kuin 
turvata ihmisiin.
9.  Parempi on luottaa Herraan, kuin 
turvata ruhtinaihin.



Aasa

2. Aikakirja 16:1
1. Aasan kolmantenakymmenentenä kuudentena 
hallitusvuotena lähti Baesa, Israelin kuningas, Juudaa
vastaan ja linnoitti Raaman, estääkseen ketään 
pääsemästä Aasan, Juudan kuninkaan luota tai hänen 
luokseen.



Aasa

2. Aikakirja 16:1-9
1. Aasan kolmantenakymmenentenä kuudentena 
hallitusvuotena lähti Baesa, Israelin kuningas, Juudaa vastaan 
ja linnoitti Raaman, estääkseen ketään pääsemästä Aasan, 
Juudan kuninkaan luota tai hänen luokseen.
2. Ja Aasa toi hopeata ja kultaa Herran temppelin ja 
kuninkaan linnan aarrekammioista ja lähetti sen 
Benhadadille, Aramin kuninkaalle, joka asui Damaskossa, ja 
käski sanoa:
3. "Onhan liitto meidän välillämme, minun ja sinun, niinkuin
oli minun isäni ja sinun isäsi välillä. Katso, minä lähetän 
sinulle hopeata ja kultaa; mene ja riko liittosi Baesan, Israelin 
kuninkaan, kanssa, että hän lähtisi pois minun kimpustani.”
4. Niin Benhadad kuuli kuningas Aasaa ja lähetti 
sotajoukkojensa päälliköt Israelin kaupunkeja vastaan, ja he 
valtasivat Iijonin, Daanin ja Aabel-Maimin sekä kaikki 
Naftalin kaupunkien varastohuoneet.
5. Kun Baesa kuuli sen, lakkasi hän linnoittamasta Raamaa ja 
keskeytti työnsä.



Aasa

6. Mutta kuningas Aasa toi koko Juudan, ja he veivät pois 
Raamasta kivet ja puut, joilla Baesa oli sitä linnoittanut. 
Niillä hän linnoitti Geban ja Mispan.
7. Siihen aikaan tuli näkijä Hanani Aasan, Juudan
kuninkaan, tykö ja sanoi hänelle: "Koska sinä turvauduit 
Aramin kuninkaaseen etkä turvautunut Herraan, 
Jumalaasi, sentähden on Aramin kuninkaan sotajoukko 
päässyt sinun käsistäsi.
8. Eikö etiopialaisia ja liibyalaisia ollut suuri sotajoukko, 
eikö heillä ollut hyvin paljon sotavaunuja ja ratsumiehiä? 
Mutta koska sinä turvauduit Herraan, antoi hän heidät 
sinun käsiisi.
9. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän 
voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä 
antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi, sillä tästä 
lähtien on sinulla yhä oleva sotia."



Aasa

6. Mutta kuningas Aasa toi koko Juudan, ja he veivät pois 
Raamasta kivet ja puut, joilla Baesa oli sitä linnoittanut. 
Niillä hän linnoitti Geban ja Mispan.
7. Siihen aikaan tuli näkijä Hanani Aasan, Juudan
kuninkaan, tykö ja sanoi hänelle: "Koska sinä turvauduit 
Aramin kuninkaaseen etkä turvautunut Herraan, 
Jumalaasi, sentähden on Aramin kuninkaan sotajoukko 
päässyt sinun käsistäsi.
8. Eikö etiopialaisia ja liibyalaisia ollut suuri sotajoukko, 
eikö heillä ollut hyvin paljon sotavaunuja ja ratsumiehiä? 
Mutta koska sinä turvauduit Herraan, antoi hän heidät 
sinun käsiisi.
9. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän 
voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä 
antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi, sillä tästä 
lähtien on sinulla yhä oleva sotia."



Hevoset 
vai 

Herra

Psalmi 20:8
8. Toiset turvaavat 
vaunuihin, toiset 
hevosiin, mutta me 
tunnustamme Herran, 
Jumalamme, nimeä.



Hiskia

2. Kuningasten kirja 18:1-8
1. Israelin kuninkaan Hoosean, Eelan pojan, kolmantena 
hallitusvuotena tuli Hiskia, Juudan kuninkaan Aahaan
poika, kuninkaaksi.
2. Hän oli kahdenkymmenen viiden vuoden vanha 
tullessansa kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 
kaksikymmentä yhdeksän vuotta. Hänen äitinsä oli 
nimeltään Abi, Sakarjan tytär.
3,  Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan 
niinkuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt.
4.  Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi 
maahan asera-karsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, 
jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti 
israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille; sitä kutsuttiin 
nimellä Nehustan.



Hiskia

5.  Hän turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, niin ettei 
kukaan ollut hänen kaltaisensa kaikista hänen 
jälkeläisistään Juudan kuninkaista eikä niistä, jotka olivat 
olleet ennen häntä. 
6.  Hän riippui Herrassa kiinni eikä luopunut hänestä, vaan 
noudatti hänen käskyjänsä, jotka Herra oli antanut 
Moosekselle.
7.  Niin Herra oli hänen kanssansa; hän menestyi kaikessa, 
mihin ryhtyi. Hän kapinoi Assurin kuningasta vastaan eikä 
enää palvellut häntä.
8.  Hän voitti filistealaiset ja valtasi heidän alueensa aina 
Gassaan asti, sekä vartiotornit että varustetut kaupungit.



Turvaa 
Jumalaan

Psalmi 91:1-16
1.Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan 
varjossa yöpyy,
2. se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on 
minun Jumalani, johon minä turvaan".
3. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, 
turmiollisesta rutosta.
4. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen 
siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
5. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
6. et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka 
päiväsydännä häviötä tekee.
7. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta 
oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.
8. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka 
jumalattomille kostetaan. 



Turvaa 
Jumalaan

9. Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani". - Korkeimman olet 
sinä ottanut suojaksesi.
10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun 
majaasi.
11. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua 
kaikilla teilläsi.
12. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen 
loukkaisi.
13. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat 
nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. 
14. "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet 
pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun 
nimeni.
15. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, 
minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä 
vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.
16. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä 
antamani pelastuksen."



Turvaa 
Herraan

San 3:5,6
5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi 
äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
6.  Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän 
sinun polkusi tasoittaa.

Jesaja 26:3  
3. Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, 
rauhan, sillä hän turvaa sinuun.



Toiset turvaavat vaunuihin, 
toiset hevosiin, mutta me 

tunnustamme Herran, 
Jumalamme, nimeä.

Psalmi 20:8


