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Alef

Pieni tutkielma heprean aakkosista
Osa 1
kirjoittanut: J.T. Lewis

Heprean aakkoset ovat upeimmat koko maailman aakkosista; kaksikymmentäkaksi symbolia tai kirjainta, joista kaikki kielet ovat lähtöisin. Ei pelkästään kaikki kielet,
vaan myös koko luomakunta sai niistä alkunsa.
Kirjanoppineet, rabbit ja teologit uskovat, että heprean kielen jokainen yksittäinen kirjain on täynnä luomisen raakaainetta. Jumala puhui nuo mahtavat ja voimalliset luomisen sanat ja sanoi ‘tulkoon’ ja ‘tulkoon’, ja mitä Hän sanoi
tuli. Kaikki ilmestyi tyhjästä ja kuitenkin kaikki tuli äänestä, joka syntyi noiden kirjaimien törmäilystä, yhteentulemisesta ja yhteensulautumisesta. Tämä tapahtui ensimmäistä kertaa ja siitä syntyi fyysinen maailmankaikkeus.
Ääni ja värinä, joka syntyi noiden kirjaimien yhteentulemisesta, kun Jumala sanoi ne ulos suustansa, sisälsi kyvykkyyden, voiman ja ainekset maailmankaikkeuden luomiseen juuri sellaisena kuten Jumala puhui sen olemaan.
Ja siinä se oli. Jos tässä olettamuksessa tai teoriassa on yhtään totuutta, täytyy sen olla varmistettuna ja tulla esiin
Jumalan Pojassa, lihaksi tulleessa Sanassa, Jeesuksessa
Kristuksessa.
		

Ja niin se on!
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Suomennos ja editointi: Petri Pelkonen
Raamatun jakeet '33/'38 käänöksestä

Uusi Testamentti todistaa, että se kaikki on totta. Jeesus on
jokaisen heprean kirjaimen lihaksi tullut ilmenemismuoto.
Jokainen kirjain löytää täyttymyksensä Jeesuksessa. Kun
Jeesus sanoo ‘Minä olen ovi’, voimme selkeästi nähdä kirjaimen DALET  ד, jonka merkityksiä ovat sisäänkäynti,
polku, tie, väylä, ovi.
Kuinka monta todistusta Uusi Testamentti antaakaan siitä,
että Jeesus on DALETin täyttymys.

Joh 10:7 Jeesus vielä sanoi heille:’...Minä olen lammasten ovi.’
Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus
ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Tätä seikkaa voisi todistaa useilla Raamatun lauseilla. Jeesus täyttää DALETin Mmerkityksen myös puhuessaan kadotukseen johtavasta leveästä tiestä ja kapeasta tiestä iankaikkiseen elämään.

Mat 7: 13,14 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se
portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät;
mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

Jeesuksen ja heprealaisten kirjaimien välinen yhteys konkretisoituu erityisellä tavalla kun luemme Johanneksen
evankeliumin alkujakeita:
Joh 1:1,14 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme

ALEF ( אtai Aleph) on heprealaisten aakkosten ensimmäinen kirjain tai symboli. Tämä on hyvin tärkeä asia ymmärtää sen monissa merkityksissä. ALEF on siis Tooran alkuperäisen kielen ja samalla Jumalan kielen ensimmäinen
kirjain. Sen merkityksiä ovat härkä, luoja, Jeesus ja numero yksi. ALEF on hepreankielisen Raamatun, tai Tooran,
ensimmäinen kirjain, joka on sijoitettuna ennen varsinaista
tekstiä. Sen varsinainen merkitys siinä kohdassa on numeroida luku
(ALEF = numero yksi).
Tästä löytyy suuri profetaalinen merkitys. 1.Mooseksen
kirjan ensimmäinen sana on ’alussa’ eli ’Bereshit’, joka
alkaa heprealaisten aakkosten toisella kirjaimella BET
 ב. Tämä kirjain on kuin pieni talo, jonka ovi on avoinna
muuta tekstiä kohden.* Ja toisaalta seinä on suljettu ennen
tekstiä olevaan suuntaan.
Tämä paljastaa kaiken ennen luomisen alkua olevan suljettua ihmiskunnalta. Jumala ei tahtonut meidän tietävän
mitään ajasta ’ennen aikojen alkua’.
Kuitenkin on kunnioitusta herättävää huomata, että ennen
ensimmäistä kirjainta BET löytyy ALEF joka antaa jakeelle numeron yksi. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa, että
ennen ’aikojen alkua’ Jumala oli. Jeesus oli, ja ilman Häntä ei ole luotu mitään, mikä luotu on.
Ja vielä suurempaa on se, että ’Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme’. Hän, joka oli ennen aikojen alkua ja jonka kautta kaikki on luotu. Hänen nimensä on Jeesus Kristus.
(Joh 1:1-14)
Heprean aakkoset olivat maailman ensimmäiset aakkoset
ja itse Jumala puhui heprean kieltä luodessaan maailmankaikkeuden. Jumalan ensimmäiset tallennetut sanat ovat:
1.Moos 1:3 “Tulkoon valkeus”.
* hepreaa luetaan oikealta vasemmalle.

Ja valkeus tuli. Ja mitä tahansa Jumala sanoi, se tuli olemaan, otti muodon ja tuli juuri siksi miksi Jumala oli sen
tarkoittanut. Jumala loi kaiken tyhjästä, ensin luomalla kaksikymmentäkaksi ääntä, tai symbolia, ja sitten puhumalla kaiken esiin. Symboleille Jumala antoi nimen
‘Sana’.
Minkä ihmeellisen teon Jumala tekikään, nimetessään itsestään osan ‘Sanaksi’. Sen osan, joka oli kykenevä ja voimallinen ‘puhumaan esiin’ asettamaan paikoilleen ja luomaan.
Tuon Sanan Jumala puhui myöhemmin Moosekselle. Jumala käski Mooseksen kirjoittamaan Sanan ylös. Se sana
tuli tunnetuksi nimellä ‘Toora’. Tooran toinen nimi on
‘Laki’.
Rabbien mukaan Toora piti sisällään ‘Jumalan valon’. Tämän ajatuksen vahvistaa sanan kirjoitusasu T-OR-AH. Sanan keskellä olevat kirjaimet O ja R yhdessä muodostavat
sanan ‘Or’, joka tarkoittaa ‘Valo’.
Tänäkin päivänä rabbit uskovat, että Toora on Jumalan
Valo. Siksi he eivät muuta sen kirjoituksen muotoa millään tapaa.
En koskaan unohda sitä päivää, kun juttelin erään juutalaisen ystävän kanssa toimistossani. Meillä oli suurenmoinen
teologinen keskustelu. Rohkaistuin kysymään ystävältäni,
onko juutalaisilla useita hepreankielisiä käännöksiä Toorasta. Hänen nopea ja tuima vastauksensa oli ‘ehdottomasti ei!’ Suuren ja vilpittömän uteliaisuuden vallassa kysyin
‘Miksi ei? Eikö teillä ole selittävää tai selkokielistä versiota Toorasta? Hän katsoi minuun yllättyneenä siitä, että
kehtasin edes kysyä sellaista. Suhtautuen myötätuntoisesti
tietämättömyyteeni hän vastasi pitkämielisesti. ‘Näethän,
Israelissa Tooran totinen opiskelija tai rabbi ei ikinä edes
harkitse muuttavansa Tooraa millään tavalla. Sillä Toora
on Jumalan Valo, eikä ihminen mitenkään voi parantaa Jumalan Valoa. Ei ole mitään, mitä voitaisiin siihen lisätä tai
ottaa siitä pois, sillä Toora on Jumalan Henkäys ja Valo.
Niinpä me emme voi koskea siihen muuttaaksemme sitä,
tai edes harkita muuttavamme sitä.’
‘Oh hoh’ vastasin ‘Anna minun kysyä vielä yhtä asiaa. Katso kirjahyllyäni ja sano mitä siitä ajattelet.’ Sanoin osoittaen yhtä hyllyistä. ‘Jokainen näistä kirjoista on eri käännös
Raamatusta, joita tavallisesti käytän opiskellessani.’
Pitkän tuntuisen ajan hän tuijotti kirjoja hyllylläni. Sitten
hän sanoi hymyillen ‘En tahdo loukata tunteitasi, mutta jos sinulla todella on Ruah Hakodesh (Pyhä Henki),
Hän auttaa sinua ymmärtämään kirjoitukset. Mitä useampi käännös sinulla on, sitä enemmän pyrit lisäämään ihmisen tekemää keinotekoista valoa oppiisi. Neuvoni on:
Pysy mahdollisimman lähellä hepreankielistä alkuteosta.

Jos et puhu, etkä pysty lukemaan hepreaa, pitäydy King
James -käännöksessä. (suomalaisista käännöksistä parhaiten alkukieltä vastaa Biblia tai 1933/38 tehdyt käännökset.
Suom. huom.1)) Siinä on kaikki mitä ikinä tarvitset. Jos
pyydät J-lalta* viisautta, Hän lähettää sinulle Pyhän Henkensä, joka johtaa sinut kaikkeen ymmärrykseen, mitä sillä hetkellä tarvitset.’

Jumala loi uskon kautta:			

		

Luomisen raaka-aineet

Kiitin häntä valtavan hyvästä neuvosta ja lupasin mielihyvin ottaa opikseni hänen sanoistaan. Vuosien saatossa olen
huomannut Pyhän Hengen olevan enemmänkin, kuin kykenevä antamaan opastusta, ymmärrystä ja viisautta aina
kun sitä tarvitsen.

		

Tasan 22 symbolia

		

Valo

		

Sana

Keskustelumme jatkuessa hän sanoi ‘Kun ihmiset pysyvät
etäällä J-lan todellisesta valosta, he alkavat ennen pitkää
tekemään kompromisseja. Sillä mitä kauemmaksi ihminen
joutuu J-lan valosta, sitä enemmän hän tottuu ihmisten keinotekoiseen valoon.’

Ymmärtääksesi edellisellä sivulla olevan kuvan, kuvittele,
että luomisen alussa Jumala kutsui osaa itsessään Sanaksi.
Sanaksi, joka myöhemmin tuli lihaksi ja asui keskellämme. Kuvittele tuo Sanaksi kutsuttu osa Jumalaa astiaksi,
joka sisältää kaikki luomisen raaka-aineet, eli heprean kielen aakkoset. Kaikki 22 symbolia, joista Sana ammensi ja
puhui mitä halusi luoda, ja se tuli luoduksi.

‘Ajattelepa ihmisiä, jotka menevät Las Vegasiin.’ Hän sanoi ‘Kun he menevät sisälle kasinoon, he unohtavat ajan
kulun, eivätkä enää
välitä onko päivä vai yö. Ja koko kasino toimii keinotekoisella valolla. Mutta jos J-lan Valo loistaisi sisään yhteenkin
kasinoon, palaisi kaikki siellä oleva jumalattomuus J-lan
tuomiosta maan tasalle. Luultavasti siitä ei paljoa jäisi jäljelle. Ymmärrätkö mitä tarkoitan?’’ kyllä totisesti ymmärrän,’ vastasin nopeasti.
Pian tajusin, että on niin paljon, mitä minun täytyisi ymmärtää. Tänä päivänä näen Jumalan Sanan laimennettuna,
selitettynä, muutettuna, selkokielisenä, ja olen pakotettuna
huomaamaan, että se on tahrattu ja saatettu häpeään. Tämä
on saanut monet harhautumaan palveluksessaan, seurakunnat ajautuvat tekemään esityslistoja ja suunnitelmia,
joista Jumalan todellinen Valo on hyvin kaukana, jos sitä
mitataan todellisen Jumalan Sanan luotilangalla.
Onko ihme, että näemme niin paljon kunniallisuuden, hyveellisyyden, oikeudenmukaisuuden ja moraalin puutetta
kirkon sisällä? Kun olemme ihmisten tekemän keinotekoisen valon loisteessa oppineet keskustelemaan yksimielisesti maailman kanssa ja olemaan suvaitsevia kaiken maailman filosofioille, olemme luoneet kirkon, jossa yhdistyy
Pyhä ja epäpyhä, ja koska Jumala on sallinut sen, uskomme tämän olevan Jumalalle OK. Mutta todellisuudessa
tästä on kehittynyt resepti, joka myrkyttää miljoonien sydämet. On aika palata todelliseen Valoon. Ei siirretä muinaisia maamerkkejä.
Seuraavaksi näet piirustuksen, joka esittää kuvin saman,
jonka olet edeltäviltä sivuilta lukenut.

Jumala sanoi:

Kaiken toivotun sisältö
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* Jeesus on konkreettisesti mukana myös Raamatun ensimmäisessä jakeessa: Alef Tav (hepr.) = Alfa Omega.(Kreik.) =
A ja O (Suomi). Ilm 22:13

Tänään sinulla on pääsy uskoon, koska usko tulee kuulemisesta (Room 10:17) ja kuuleminen Jumalan Sanasta. Jumalan Sana muodostuu näistä luomisessa käytetyistä kirjaimista.
Kuten aiemmin sanoin, on Alef Heprealaisten aakkosten
ensimmäinen kirjain, mutta sillä ei ole omaa äännettä. Sen
rinnalla täytyy aina olla vokaali, jotta se saisi kuuluvan äänen. Voidaankin sanoa sen olevan ajoneuvo, jossa vokaalit matkustavat. Alef:ia käytetään vain kantamaan vokaalin
ääntä.
Jeesus on ALEF. Hän sanoi meille olevansa ALEF ja TAV.
Tai Alfa ja Omega.
Ilm 1:8 ”Minä olen A ja O”, sanoo Herra Jumala, joka on
ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.
Ilm 21:6 Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä
olen A ja O, alku ja loppu.

Ilm 22:13 Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen,
alku ja loppu.

Jeesus on alku ja loppu!

ALEF

Jeesus on seurakuntansa pää ja tarvitsee seurakuntaansa
saattamaan työnsä valmiiksi. Hän valmistelee parhaillaan
seurakuntaansa loistokasta paluutaan varten. Jotta Hän
voisi esittää seurakuntansa itselleen täydellisenä, ilman
tahraa ja ryppyä.

Määritelmät tälle kirjaimelle ovat: voima,

Jeesus seurakuntansa päänä tarvitsee äänen maan päällä.
Hän saa äänen vain, kun vokaalit ovat hänen kanssaan.
Vokaalit edustavat ihmisiä, tarkemmin sanottuna viittä ihmisrotua (mustia, valkoisia, punaisia, ruskeita ja keltaisia).
Kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia ja yhtä tärkeitä Hänelle.
Kaikki ihmiset ovat maan tomusta: (Onko sattumaa, että
maa-aines muodostuu viidestä väristä: mustasta, valkoisesta, punaisesta, ruskeasta ja keltaisesta.)
1.Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen --

Jumala antoi käärmeelle vallan syödä maan tomua:
1.Moos 3:14 Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua
syömän koko elinaikasi.

Heprean kielessä ei ole varsinaisia vokaaleita, vaan ne on
ainoastaan pieniä merkkejä varsinaisen kirjaimen lähellä.
(2
Eikä vokaaleilla ole äännettä yksinään, vaan niiden täytyy aina olla yhteydessä konsonanttiin saadakseen äänen.
Niinpä vokaalien olemassaolo on riippuvainen konsonantista. Eli samalla tavalla kun ihminen on riippuvainen Jumalasta on heprean kielessä vokaalit riippuvaisia konsonanteista.

ָא

kirjain
niggud, eli vokaali/ vaihtoehtoinen ääntämisohje

Profetaalisesti ALEF edustaa Jumalan Nimeä, Jeesuksen
Nimeä ja numeroa 1.
Heprean symbolipohjaiset aakkoset olivat esi-Babylonialaisella ajalla enemmän kuvakirjoituksen kaltaisia. Jos
tänä päivänä katsomme noita kuvia, paljastavat ne meille
paljon kirjainten merkityksistä. Kun kirjaimet ovat yhdessä muodostaen sanan ja yhdistää kirjainten merkitykset,
puhuu kokonaisuus aina sanasta itsestään. Näin kirjainten
merkityksien tutkiminen antaa syvemmän ymmärryksen
sanasta. Annan tästä esimerkkejä myöhemmissä opetuksissa.
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symbolina kuvaa härkää.

väkevyys, johtaja, härkä, sonni, Jumala,
Luoja, Kuningas, numero yksi, alku.

Katsotaanpa vielä yhtä mielenkiintoista yksityiskohtaa
Alefista. Kirjain itsessään rakentuu kolmesta osasta, VAV
toimii kirjaimen runkona ja sen molemmin puolin on
YOOD

א =יוי

YOOD symbolina merkitsee kättä.
VAV symbolina merkitsee naulaa.
Jeesus sanoi olevansa ALFA, jonka heprealainen vastine
on ALEF ja tämä kirjain taas koostuu kirjaimista YOOD,
VAV ja YOOD. Näiden kirjainten merkitys on taas ’käsi’,
’naula’ ja ’käsi’. Tässä kirjaimessa voimme siis nähdä Jeesuksen ristiinnaulittuna.
Toisin sanoen, koska löydämme tämän kirjaimen ennen
kuin 1Moos1:1 sanotaan ’alussa...’, kertoo se meille Jeesuksen olleen ristiinnaulittuna Jumalan suunnitelmissa jo
ennen maailman alkua.
1. Kor 2:7 vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt
ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,
2. Tim 1:9 hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut
pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan,
joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,

On toinenkin tapa tulkita ALEFin merkitys. VAV tarkoittaa myös kiinnittämistä ja lujasti liittämistä, aivan kuten
naula lujasti liittää kaksi kappaletta toisiinsa. Tästä VAV:n
liitosta on ojennettuna yksi käsi (YOOD) ylös taivaaseen
ja toinen alas ihmiseen. Siispä ALEFissa, eli Jeesuksessa,
ihmiset ovat liitettynä Jumalaan ja Jeesus on tämän liiton
vahvistaja ja välimies.
1. Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Ju-

malan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

VAVsta on hyvä huomata myös, että sen symbolinen merkitys on ’Naula’ ja numeraalinen arvo on ’6’. Eli, jos Jeesus oli ristiinnaulittuna yksi naula lävistäen jalat ja molemmissa käsissä yksi naula, on nauloja yhteensä kolme.
Eli Jeesus ristiinnaulittiin kolmella VAV-kirjaimella, jonka
numeraalinen arvo on 666. Tämä kertoo meille profetaali-

sesti Jeesuksen olleen antikristuksen hengen ristiinnaulitsemana. Tässä Hän otti päälleen myös pedon merkin, 666,
jotta meidän ei tarvitsisi sitä itseemme ottaa ja saamme
olla siitäkin vapaat.
Alefista olisi varmasti paljon muutakin sanottavaa, mutta
riittäköön nyt, että todetaan sen olevan hyvin kallisarvoinen kirjain, joka edustaa Jeesus Kristusta, ja joka löytää
täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa.
Kun tutkimme muita kirjaimia, tulemme huomaamaan niidenkin edustavan Jeesusta Kristusta ja tulevan täytetyksi
Hänessä.
Jeesus on Elävä Sana. Hänen sanansa ovat eläviä ja terävempiä kuin mikään kaksiteräinen miekka (Hepr 4:12).
Jeesuksen sanat tuovat lohtua, eheyttä, valoa, iloa ja ne varustavat meitä ja mikä tärkeintä ne antavat elämän (Matt
4:4). Jumalan Sana tulee elävämmäksi, kun alat ymmärtää
Hänen suuruutta, joka toi meidät pimeydestä Jumalan ihmeelliseen valoon.
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Kun puhumme sanaa, jonka Jeesus on meille jättänyt talletettuna neljään evankeliumiin, puhumme me Jeesuksen
Isän ja taivaan kieltä. Kun puhut taivaan kieltä on koko taivas kanssasi samaa mieltä. Sananlaskuissa sanotaan:
Snl 18:21 Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä--

Meillä uskovilla tulisi olla halu yksimielisyyteen Jumalan
kanssa. Puhukaamme siis Elämän Sanaa, eikä kuolemaa.
Yhtykäämme Jeesuksen sanoihin puheessamme. Se liittää
meidät erityisellä ja hengellisellä tavalla Jumalaan.
Jeesus sanoi puhuvansa vain sitä, minkä hän kuulee Isänsä
sanovan:
Joh 8:26 ”-- minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä
puhun maailman kuulla.”
Joh 12:50 ”-- minkä minä puhun, sen minä puhun niin,
kuin Isä on minulle sanonut.”

Miten ihana asia ymmärtää ja miten ihanaa olisikaan pystyä puhumaan vain sitä, mitä Jumala kehottaa sanomaan.
Pitäkäämme kiinni uskon alkajasta ja päättäjästä, Jeesuksesta Kristuksesta ja pysykäämme niin lähelä todellista
Valoa, kuin mahdollista. Älkäämme totuttautuko siihen
keinotekoiseen valoon, jota maailma tarjoaa. Se mitä Jumalalla on tarjota, on paljon parempaa: Elämä, ei kuolemaa; Valo, ei pimeyttä; Rauha, ei sekaannusta.
Lisätköön Jumala siunauksensa näihin sanoihin Jeesuksen
nimessä.
				J.T.Lewis
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