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H6H Ensimmäinen käsky (2. Moos. 20:2–6) 
    https://www.gen.fi/h6h-ensimmainen-kasky.html 

 

 

13. MITEN KUULUU ENSIMMÄINEN 

KÄSKY? 

 

Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita 

jumalia minun rinnallani. 

 

Jumalan pyhä nimi (Herra) on hepreaksi 

useimmiten kirjoitettu muodossa Jahve, jota 

kutsutaan myös kreikankielisellä nimellä tetra-

grammi eli nelikirjaiminen. Nimen alkuperäistä 

lausumistapaa ei varmuudella tiedetä. Todennä-

köisesti se on lausuttu muodossa "Jahve". Ni-

men voisi yksinkertaisesti suomentaa "Hän On". 

Yksin Jumala voi käyttää itsestään nimeä "Minä 

Olen". Kun me puhumme Herrasta, niin me käy-

tämme nimeä "Hän On". 

 Jahve, Hän On יהוה

ֶיהֶאהְ   Ehje, Minä Olen אהיה 

 

 

14. MITÄ SE TARKOITTAA? 

 

Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Juma-

laa ja turvautua yksin häneen. 

"Hän On" on Kolmiyhteinen Jumala, joka on 

ilmoittanut itsensä Pyhässä Raamatussa. 

 

"Minun rinnallani": yhdessä minun kanssani, 

minun paikallani. Jumala tahtoo kunnian olla 

meidän Jumalamme ja tulla palvotuksi Jumalana 

yksinomaan itselleen  

 

8 Minä, Herra, se on minun Nimeni, minä en 

anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epä-

jumalille. (Jes. 42:8) 

 

10 Herraa, sinun Jumalaasi, on sinun kumar-

rettava ja häntä ainoaa palveltava. 

(Matt. 4:10) 

 

"Jumalia", nimittäin niin sanottuja jumalia, joita 

ei kutsuta jumaliksi siksi, että ne todella olisivat 

jumalia, vaan siksi, koska ihmiset pitävät niitä 

jumalinaan. Kysymys on epäjumalista, joita 

ihmiset tekevät käsillään tai kuvittelevat mieles-

sään. 

 

3 Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä iki-

nä hän tahtoo, sen hän tekee. 

4 Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeaa ja 

kultaa, ihmiskätten tekoa. (Ps. 115:3, 4) 

 

 

15. MITÄ ENSIMMÄISESSÄ KÄSKYSSÄ 

KIELLETÄÄN? 

 

Kaikenlainen epäjumalanpalvelus. Sekä senkal-

tainen, jossa jotain luotua todella pidetään ja 

palvotaan jumalana, että sellainen, jossa pelä-

tään tai rakastetaan jotain luotua enemmän kuin 

Jumalaa tai luotetaan johonkin luotuun enem-

män kuin Jumalaan (karkea ja hienostunut epä-

jumalanpalvelus). 

 

15) 8 Minä, Herra, se on minun Nimeni, mi-

nä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni 

epäjumalille. (Jes. 42:8)  

 

16) 10 Herraa, sinun Jumalaasi, on sinun 

kumarrettava ja häntä ainoaa palveltava. 

(Matt. 4:10) 

 

17) 3 Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä 

ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. 

4 Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeaa ja 

kultaa, ihmiskäsien tekoa. (Ps. 115:3, 4) 

 

18) 28 Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat 

ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan 

ennemmin pelätkää häntä, joka voi sekä sie-

lun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 

(Matt. 10:28) 

 

19) 37 Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä 

enemmän kuin minua, se ei ole minulle sove-

lias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytär-

tänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle 

sovelias. (Matt. 10:37) 

https://www.gen.fi/ok-17-28.html
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20) 5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi 

äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. 

(Sananl. 3:5) 

 

21) 5 Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin 

ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän 

luopuu Herrasta. (Jer. 17:5) 

 

22) 5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei 

yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella 

eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalve-

lija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan 

valtakunnassa. (Ef. 5:5) 

 

23) 19 Vatsa on heidän jumalansa, heidän 

kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin 

on heidän mielensä. (Fil. 3:19) 

 

24) 1 Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Ju-

malaa". Turmiollinen ja iljettävä on heidän 

menonsa. (Ps. 14:1) 

 

25) 23 [Isän Jumalan tarkoitus on,] että kaik-

ki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kun-

nioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei 

kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. 

(Joh. 5:23) 

 

Raamatunkertomuksia: 

Kultainen vasikka (2. Moos. 32) 

Rikas mies (Luuk. 16:19) 

Rikas nuorukainen (Matt. 19:16) 

 

Epäjumalanpalveluksella tarkoitetaan vääristy-

neisiin mielikuviin perustuvaa uskonnollisuutta 

ja palvontaa, jossa jotain epäjumalaa pidetään ja 

kunnioitetaan Jumalana. Karkeasta epäjumalan-

palveluksesta on kysymys aina silloin, kun jo-

tain luotua palvotaan Jumalana.  

 

Esimerkkejä siitä ovat muinaisen Egyptin eläin-

tenpalvonta ja muinaisarabien auringonpalvon-

ta. Tähän kuuluu myös kuvainpalvonta sanan 

konkreettisessa merkityksessä, esim. kultainen 

vasikka, Dagon ja hinduepäjumalien kuvat. 

 

3 Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä iki-

nä hän tahtoo, sen hän tekee. 

4 Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeaa ja 

kultaa, ihmiskätten tekoa. (Ps. 115:3–4) 

 

4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään 

kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaas-

sa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, 

äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 

5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä 

minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Ju-

mala, joka kostan isien pahat teot lapsille 

kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jot-

ka minua vihaavat. (2. Moos. 20:4–5) 

 

4 [Aaron] otti vastaan kullan heidän käsis-

tään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä vale-

tun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun 

jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut 

Egyptin maasta." (2. Moos. 32:4) 

 

23 Niin filistealaisten ruhtinaat kokoontuivat 

uhraamaan suurta uhria jumalalleen Dagonil-

le ja iloa pitämään, sillä he sanoivat: "Meidän 

jumalamme on antanut vihollisemme Simso-

nin meidän käsiimme." (Tuom. 16:23) 

 

Epäjumalia ovat myös kuvitellut henkiolennot, 

esim. islaminuskoisten Allah, intiaanien Suuri 

henki, Jeesuksen torjuvien juutalaisten jumala, 

vapaamuurariloosien jumala ja unitaarien (esim. 

mormonit ja Jehovan todistajat) eli kolminai-

suuden kieltäjien jumala jne. 

 

23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin 

kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita 

Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lä-

hettänyt. (Joh. 5:23) 

 

23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole 

Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on 

myös Isä. (1. Joh. 2:23) 

 

Yhden jumalan palvomista kutsutaan mono-

teismiksi. Monijumalaisuutta kutsutaan puoles-

taan polyteismiksi. Panteismi taas opettaa, että 

maailmankaikkeus eli universumi kokonaisuu-

dessaan – tai siinä ilmenevät lait ja voimat – on 

jumala. 

 

Hienomuotoisempana epäjumalanpalvelus esiin-

tyy siellä, missä ihmiset eivät suoranaisesti pal-
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vo luotua tms. Jumalana, mutta pelkäävät ja 

rakastavat jotain muuta yhtä paljon tai enemmän 

kuin Jumalaa tai luottavat johonkin muuhun 

yhtä paljon tai enemmän kuin Jumalaan. Syyl-

listymme epäjumalanpalvelukseen silloin, kun 

osoitamme enemmän pelkoa, rakkautta tai luot-

tamusta ihmistä kohtaan kuin Jumalaa. – Vertaa 

siihen, kuinka filistealaiset luottivat Goljatiin. 

 

28 Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruu-

miin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan en-

nemmin pelätkää häntä, joka voi sekä sielun 

että ruumiin hukuttaa helvettiin. 

(Matt. 10:28) 

 

69 Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. 

Hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja 

sanoi: "Sinäkin olit Jeesuksen, galilealaisen, 

seurassa." 

70 Mutta hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi: 

"En ymmärrä, mitä sanot." 

71 Kun hän oli mennyt ulos portille, näki hä-

net toinen nainen ja sanoi siellä oleville: 

"Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilaisen, seu-

rassa." 

72 Taas hän kielsi valalla vannoen: "En tun-

ne sitä miestä." 

 

    73 Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä 

seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti, si-

nä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesi-

kin ilmaisee sinut." 

74 Silloin hän rupesi sadattelemaan ja van-

nomaan: "En tunne sitä miestä." Ja samassa 

lauloi kukko. 

75 Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka 

hän oli sanonut: "Ennen kuin kukko laulaa, 

sinä kolmesti minut kiellät." Ja hän meni ulos 

ja itki katkerasti. (Matt. 26:69–75) 

 

37 Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä 

enemmän kuin minua, se ei ole minulle sove-

lias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytär-

tänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle 

sovelias. (Matt. 10:37) 

 

12 Mutta Eelin pojat olivat kelvottomia mie-

hiä; he eivät välittäneet Herrasta 

13 eivätkä siitä, mitä papeilla oli oikeus kan-

salta saada. Niin usein kuin joku uhrasi teu-

rasuhria, tuli papin palvelija lihan kiehuessa, 

kolmihaarainen haarukka kädessänsä, 

14 ja pisti sen kattilaan tai ruukkuun tai pan-

nuun tai pataan, ja kaikki, minkä haarukka toi 

mukanaan, sen pappi otti itselleen. Niin he 

tekivät kaikille israelilaisille, jotka tulivat 

sinne Siloon. 

 

    15 Jo ennen kuin rasva oli poltettu, tuli pa-

pin palvelija ja sanoi miehelle, joka uhrasi: 

"Anna liha paistettavaksi papille, sillä hän ei 

ota sinulta keitettyä lihaa, vaan raakaa." 

16 Kun mies sanoi hänelle: "Ensin poltetta-

koon rasva; ota sitten itsellesi, mitä haluat", 

niin hän sanoi: "Ei niin, vaan anna se nyt he-

ti, muutoin minä otan väkisin." 

17 Nuorten miesten synti oli kovin suuri Her-

ran edessä, koska he pitivät Herran uhrilahjan 

halpana. – – 

 

    22 Mutta Eeli oli käynyt hyvin vanhaksi; 

ja kun hän sai kuulla, mitä hänen poikansa 

tekivät kaikelle Israelille, ja että he makasivat 

niiden naisten kanssa, jotka toimittivat palve-

lusta ilmestysmajan ovella, 

23 sanoi hän heille: "Miksi te sellaista pahaa 

teette, mitä minä teistä kuulen kaikelta tältä 

kansalta? 

24 Ei niin, poikani! Ei ole hyvä se huhu, jon-

ka minä kuulen kulkevan Herran kansan se-

assa. 

25 Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, niin 

Jumala voi olla hänellä välittäjänä; mutta jos 

ihminen rikkoo Herraa vastaan, niin kuka voi 

ruveta hänelle välittäjäksi?" Mutta he eivät 

kuulleet isäänsä, sillä Herra tahtoi surmata 

heidät. – – 

 

27 Eelin luo tuli Jumalan mies ja sanoi 

hänelle: "Näin sanoo Herra: Enkö minä il-

mestynyt sinun isäsi suvulle, kun he olivat 

Egyptissä faraon huoneen vallassa? 

28 Minä valitsin heidät kaikista Israelin su-

kukunnista olemaan pappeinani, nousemaan 

minun alttarilleni, polttamaan suitsuketta ja 

kantamaan kasukkaa minun edessäni; minä 

annoin sinun isäsi suvulle kaikki israelilais-

ten uhrit. 

29 Miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja 

ruokauhrini, jotka minä olen säätänyt asun-
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tooni? Miksi sinä kunnioitat poikiasi enem-

män kuin minua, niin että te lihotatte itseänne 

parhaalla osalla jokaisesta minun kansani Is-

raelin uhrilahjasta? 

30 Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo: 

Minä olen tosin sanonut: sinun sukusi ja si-

nun isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni 

iäti. Mutta nyt Herra sanoo: Pois se! Sillä 

minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioit-

tavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tu-

levat halveksituiksi." (1. Sam. 2:12–17, 22–

25, 27–30) 

 

5 Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja 

tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän 

luopuu Herrasta. (Jer. 17:5) 

 

4 Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintais-

telija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. Hän oli 

kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen. 

5 Hänellä oli vaskikypärä päässänsä ja suo-

muspanssari yllänsä, ja rintahaarniska, joka 

painoi viisituhatta sekeliä, oli vaskea. 

6 Hänellä oli säärissään vaskivarukset ja se-

lässään vaskikeihäs. 

7 Hänen peitsensä varsi oli niin kuin kangas-

tukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi 

kuusisataa sekeliä, oli rautaa. Ja kilvenkanta-

ja kävi hänen edellänsä. 

 

    8 Hän astui esiin ja huusi Israelin taistelu-

riveille sanoen: "Miksi te lähditte sotaan ja 

asetuitte sotarintaan? Minä olen filistealai-

nen, ja te olette Saulin palvelijoita; valitkaa 

joukostanne mies, joka tulee tänne minun 

luokseni. 

9 Jos hän kykenee taistelemaan minua vas-

taan ja surmaa minut, niin me olemme teidän 

palvelijanne; mutta jos minä voitan ja sur-

maan hänet, niin te olette meidän palveli-

jamme ja palvelette meitä." 

10 Filistealainen sanoi vielä: "Minä olen tänä 

päivänä häväissyt Israelin taistelurivit. Anta-

kaa tänne mies, niin me taistelemme kes-

kenämme." – – 

 

    45 Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: "Si-

nä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja 

keihään voimalla, mutta minä tulen sinua 

vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin so-

tajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. 

46 Tänä päivänä Herra antaa sinut minun kä-

siini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta 

pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruu-

miit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän 

pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, et-

tä Israelilla on Jumala. 

47 Koko tämä suuri joukko tulee tietämään, 

ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään 

voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa 

teidät meidän käsiimme." 

 

    48 Kun filistealainen lähti tulemaan ja lä-

hestyi Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti 

sotarintaan filistealaista vastaan. 

49 Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti siel-

tä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, 

niin että kivi upposi hänen otsaansa, ja hän 

kaatui maahan kasvoillensa. 

50 Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lin-

golla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, 

eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään. 

51 Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealai-

sen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen 

tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä 

pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että 

heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he. 

(1. Sam. 17:4–10, 45–51) 

 

Samoin on kyse epäjumalanpalveluksesta sil-

loin, kun rakastamme rahaa ja luotamme varalli-

suuteen (vertaa rikas nuorukainen). Sekin on 

epäjumalanpalvelusta, kun rakastamme itseäm-

me niin, että omien tarpeidemme tyydytys on 

elämämme päämäärä. Kun luotamme omaan 

järkeemme, viisauteemme ja voimaamme, niin 

se on epäjumalanpalvelusta.  

 

Ateistin mukaan mitään Jumalaa ei ole olemas-

sa, mutta silti hänkin sydämessään turvaa jo-

honkin. Ja mihin ikinä sydämemme turvautuu, 

juuri se on meidän jumalamme. Sellainen sydän, 

joka irtautuu elävästä Jumalasta, tarrautuu jo-

honkin muuhun ja tekee siitä itselleen epäjuma-

lan. 

 

5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdel-

läkään haureellisella eikä saastaisella eikä 

ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – 
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ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valta-

kunnassa. (Ef. 5:5) 

 

19 Vatsa on heidän jumalansa, heidän kun-

nianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on 

heidän mielensä. (Fil. 3:19) 

 

5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä 

nojaudu omaan ymmärrykseesi. (Sananl. 3:5) 

 

1 Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Juma-

laa." Turmiollinen ja iljettävä on heidän me-

nonsa. (Ps. 14:1) 

 

 

16. MIHIN ENSIMMÄINEN KÄSKY MEI-

TÄ VELVOITTAA? 

 

Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Juma-

laa ja turvautua yksin Häneen. 

 

26) 1 Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella 

minun edessäni ja ole nuhteeton. 

(1. Moos. 17:1) 

 

27) 8 Pelätköön Herraa kaikki maa, hänen 

edessänsä vapiskoot kaikki maanpiirin asuk-

kaat. (Ps. 33:8) 

 

28) 9 Kuinka minä siis tekisin niin suuren 

pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan! 

(1. Moos. 39:9) 

 

29) 25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja 

kun sinä olet minun kanssani, en minä mis-

tään maan päällä huoli. 

26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyi-

si, Jumala on minun sydämeni Kallio ja mi-

nun Osani iankaikkisesti. (Ps. 73:25–26) 

 

30) 12 Miksi murehdit, minun sieluni, ja 

miksi olet minussa niin levoton? Odota Ju-

malaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, 

minun kasvojeni Apua, minun Jumalaani. 

(Ps. 42:12) 

 

31) 8 Parempi on luottaa Herraan, kuin turva-

ta ihmisiin. (Ps. 118:8, Pyhän Raamatun kes-

kimmäinen jae) 

 

Lukukappaleita Raamatusta 

Kolme miestä tulisessa pätsissä (Dan. 3) 

Iisakin uhraaminen (1. Moos. 22) 

Daniel leijonien luolassa (Dan. 6) 

 

Jumala käskee, että meidän on pidettävä yksin 

hänet Jumalanamme. Sen tähden meidän täytyy 

tuntea hänet, tunnustaa ja hyväksyä hänet mei-

dän Jumalaksemme sekä palvoa häntä Juma-

lanamme. 

 

 

16.1 MEIDÄN TÄYTYY TUNTEA HÄNET 
 

On syntiä olla tuntematta Jumalaa. Me opimme 

tuntemaan tosi Jumalan Raamatusta. Hän on 

kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki 

 

3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he 

tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, 

ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen 

Kristuksen. (Joh. 17:3) 

 

 

16.2 MEIDÄN TÄYTYY TUNNUSTAA JA 

HYVÄKSYÄ HÄNET MEIDÄN JUMA-

LAKSEMME  
 

8 Minä, Herra, se on minun Nimeni, Minä en 

anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epä-

jumalille. (Jes. 42:8) 

 

 

16.3 MEIDÄN TÄYTYY PALVOA HÄNTÄ 

JUMALANAMME  
 

10 Herraa, sinun Jumalaasi, on sinun kumar-

rettava ja häntä ainoaa palveltava. 

(Matt. 4:10) 

 

Miten se tapahtuu, että me palvomme kolmiyh-

teistä Jumalaa ainoana tosi Jumalana? 

 

 

16.3.1 ME PELKÄÄMME JUMALAA 

 

Me palvomme Jumalaa ensiksi niin, että me 

pelkäämme Jumalaa. Emme kuitenkaan sellai-

sella pelolla, jota Aadam koki langettuaan syn-

tiin ja joka sai hänet pakenemaan Jumalaa. Oi-



OK Ensimmäinen käsky (OPETUKSET, KATEKISMUS, KYMMENEN KÄSKYÄ) Juha Muukkonen 13.8.2019, www.gen.fi 

7 

kealla Jumalan pelolla tarkoitetaan arvonantoa 

ja kunnioitusta Jumalaa kohtaan samalla tavoin 

kuin lapsi kunnioittaa vanhempiaan – "vapise-

minen" ilmaisee kunnioittavaa pelkoa ja syvää 

kunnioitusta.  

 

Meidän tulee pelätä Häntä yli kaiken, enemmän 

kuin mitään muuta, koska Hän on kaikkivaltias 

Jumala eikä ole olemassa ketään eikä mitään 

Häntä suurempaa. Tällainen jumalanpelko estää 

meitä rikkomasta Hänen käskyjään. Jumalan 

edessä eli Hänen silmiensä alla vaeltamisen tuli-

si johtaa meidät pysymään erillämme kaikesta, 

mikä voisi olla Hänelle vastenmielistä. 

 

8 Pelätköön Herraa kaikki maa, hänen edes-

sänsä vapiskoot kaikki maanpiirin asukkaat. 

(Ps. 33:8) 

 

1 Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella 

minun edessäni ja ole nuhteeton. 

(1. Moos. 17:1) 

 

9 Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan-

teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan! 

(1. Moos. 39:9) 

 

 

16.3.2 ME RAKASTAMME JUMALAA 

 

Toiseksi me palvomme Jumalaa niin, että me 

rakastamme Häntä, haluamme olla Hänen kans-

saan, kaipaamme Häntä yli kaiken, enemmän 

kuin mitään tai ketään maan päällä.  

 

25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun 

sinä olet minun kanssani, en minä mistään 

maan päällä huoli. 

26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyi-

si, Jumala on minun sydämeni Kallio ja mi-

nun Osani iankaikkisesti. (Ps. 73:25–26) 

 

Abraham rakasti Jumalaa enemmän kuin omaa 

poikaansa.  

 

Meidän tulee rakastaa häntä, koska hän on hyvä 

meitä kohtaan, ja erityisesti, koska hän on rakas-

tanut meitä ensin. Tällainen rakkaus saa meissä 

aikaan sen, että mielellämme noudatamme hä-

nen käskyjänsä. 

 

9 Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia 

tekojansa. (Ps. 145:9) 

 

19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakas-

tanut meitä. (1. Joh. 4:19) 

 

10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pa-

haa. Sen tähden on Rakkaus lain täyttymys. 

(Room. 13:10) 

 

3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme 

hänen Käskynsä. Hänen Käskynsä eivät ole 

raskaat. (1. Joh. 5:3) 

 

 

16.3.3 ME LUOTAMME JUMALAAN 

 

Kolmanneksi me palvomme Jumalaa siten, että 

me luotamme Häneen, jättäydymme Hänen va-

raansa, asetamme toivomme Häneen, odotamme 

Häneltä apua kaikissa vaaroissa ja elämän tar-

peissa (Daniel leijonaluolassa). 

 

12 Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi 

olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. 

Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun 

kasvojeni Apua, minun Jumalaani. 

(Ps. 42:12) 

 

Tämän Jumalaan luottamisen pitää perustua 

hänen lupauksiinsa; siinä kohdin, missä Juma-

lalta ei ole lupausta, meilläkään ei voi olla todel-

lista luottamusta. Saamme luottaa Jumalaan yli 

kaiken muun, koska hän on sekä halukas että 

kykenevä auttamaan meitä.  

 

15 Huuda minua avuksesi hädän päivänä, 

niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun tulee 

kunnioittaa minua. (Ps. 50:15) 

 

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. (Ef. 3:20–

21) 

 

Sen tähden meidän ei tarvitse murehtia, vaan 

saamme luottaa Herraan. 
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12 Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi 

olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. 

Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun 

kasvojeni Apua, minun Jumalaani. 

(Ps. 42:12) 

 

5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä 

nojaudu omaan ymmärrykseesi. (Sananl. 3:5) 

 

8 Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata 

ihmisiin. (Ps. 118:8, Raamatun keskimmäi-

nen jae) 

 

5 Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, 

kyllä hän sen tekee. (Ps. 37:5) 

 

Todellinen jumalanpalvelus ei ole määrättyjen 

ulkonaisten seremonioiden noudattamista, vaan 

sydämemme pelkoa, rakkautta ja luottamusta yli 

kaiken Jumalaan, siis sydämen jumalanpalvelus-

ta. 


