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Kahdeksas kirjain heprean aakkosissa on CHET . Sen
numeraalinen arvo on myös kahdeksan. Tämäkin kirjain
on erittäin kaunis, ja sen hengellinen merkitys on syvä.

ח

CHET merkitsee (rajan) ylittämistä, yläpuolelle nousemista, kaiken yläpuolella olemista, elämää ja armoa. Se
edustaa myös aitaa, kammiota, yksityistä ja sivuun asettamista, eli pyhittämistä.
Tämä kirjain saa sinut näkemään eron niiden välillä, jotka
ovat aidan sisä- tai ulkopuolella. Tällä tarkoitan näkymätöntä hengellistä aitaa. Täsmennän hieman: Tämä kirjain
opettaa meille eron niiden välillä, jotka kuuluvat Jumalalle ja niiden, jotka kuuluvat maailmaan. Eli CHET on aita,
joka erottaa uskovat ei-uskovista.
Profetaalisesti CHET on aita, joka tänä päivänä estää meidät näkemästä taivaalliseen todellisuuteen.
Jesajassa on jae, josta näemme profetaalisen CHETn täyttymyksen.
Jes 26:20 Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.

Sillä edellinen jae kuvaa Kristuksessa piilotettuna olemista Jaakobin vaivan aikana tai Ahdistuksen aikana.
Kol 3:3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;

Profetaalisesti CHET on myös kirjain, joka tarjoaa sinulle piilopaikan. Saat piiloutua Jumalan suojaan, salaisista
salaisimpaan paikkaan. Voit piiloutua Kaikkivaltiaan varjoon.
Kun Aatami ja Eeva huomasivat tehneensä jotain, mikä ei
miellyttänyt Jumalaa, he piiloutuivat.
1.Moos 3:8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.

Jeesus antaa meille täysin vastakkaisen ohjeen. Hän sanoi,
että jos meissä on Jumalan valo, me emme saisi piilottaa
sitä.
Matt 5:14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä
vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;

Emme voi olla kätkössä, sillä meidän valo loistaa kirkkaana. Kuitenkin hengellisesti meidät on erotettu maailmasta.
Se valo, joka loistaa niin kirkkaana, erottaa meidät tämän
maailman asioista ja tämän maailman pimeydestä.
Jumala paljastaa meille asioita tahtonsa mukaan omalla
aikataulullaan. Tehdessään niin Jumala poistaa sen aidan,
joka estää meitä näkemästä tai ymmärtämästä.
Matt 11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra,

että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja
ilmoittanut ne lapsenmielisille.
Luuk 9:44,46 ”Ottakaa
korviinne
nämä
sanat: Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin”.
Mutta he eivät käsittäneet tätä puhetta, ja se oli heiltä
peitetty, niin etteivät he sitä ymmärtäneet, ja he pelkäsivät kysyä häneltä, mitä se puhe oli.
Luuk 10:21 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja
maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin,
Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.

synnin vallan ja tuli korotetuksi kaiken olevaisen yläpuolelle.
Joh 3:13 Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän,
joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.

Jeesus itse vahvistaa sen, että hän kohosi kaiken yläpuolelle! Hän nousisi yli rajan, Hän tuli ”tuonpuoleisesta”. Hänen maailmansa ei ollut tästä maailmasta, eikä Hänen valtakuntansa tämän maailman valtakunnista.
Joh 18:36 Jeesus vastasi: ”Minun kuninkuuteni ei ole
tästä maailmasta;

CHET on se hengellinen aita, jonka Jumala voi laittaa ym- Kirjoitukset opettavat meille, että Jeesus tuli taivaasta
pärillesi, kun Hän ei tahdo vihollisen löytävän sinua, tai maan päälle, eli meidän keskellämme, kuoli, nousi kuolleista ja palasi ylös taivaaseen Isänsä luokse.
kun Hän ei tahdo maailman tietävän missä olet.
On useita todistuksia siitä, kuinka sodan tai vainon aika- Hän on ainoa kaiken yläpuolelle nostettu, jonka tiedäme,
na vihollinen on etsinyt Kristittyjä kykenemättä näkemään ja jonka voimme hyväksyä. Hän nousi ja ylitti rajan, jonka
heidän kotiaan tai ketään talon sisällä, vaikka kaikki olisi- alle ihmiskunta oli painettu (synnin orjuus).
vat olleet kotona.
Jo pelkästään tätä tarkastelemalla huomaamme, että Jeesus
Nämä uskovat luottivat, uskoivat ja vaelsivat Herrassa ja yksin pystyy täyttämään CHET:n merkityksen.
Jumala asetti aidan heidän ympärilleen, eikä vihollinen
Upeaa! Jeesus on korotettu kaiken yläpuolelle. Hän oli taivoinut nähdä Jumalan omia. He piiloutuivat Kaikkivaltivaassa, ja taas Hän on taivaassa -korotettuna. Hän oli aiaan varjoon.
noa, joka pystyi näyttämään meille tien, tai pystyi kertoKuinka me aliarvioimmekaan Kaikkivaltiaan Jumalamme maan meille taivaallisia asioita. Hän oli ainoa joka tiesi
voimaa! Kuinka vähän me todella luotammekaan Hänen taivaallisia asioita, ainoa joka oli asunut siellä.
huolenpitoonsa. Hän voi sokaista vihollisen silmät tai avata meidän silmämme näkemään sen, mitä meidän tarvitsee
nähdä.

Joh 3:12 Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista!

Matt 13:44 Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn
aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä
iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja
osti sen pellon.

Ja vielä upeampaa on tosiasia, että nyt kun Jeesus on taivaassa, Hän jatkuvasti puhuu meille, rukoilee puolestamme ja on asianajajamme Isän edessä. Kaikkein innokkaimmin Hän odottaa oikeaa hetkeä, jolloin Hän voi nostaa
Toisaalta Herra Jumala antaa joskus syvää ymmärrystä tai meidät ylös luokseen. Meidät myös korotetaan materiaapaljastaa jotain todella upeaa, mutta ei anna lupaa jakaa lisen maailman yläpuolelle. Tulemme korotetuiksi Hänen
sitä muiden kanssa ennen kuin on sille sopiva aika. Ehkä luokseen.
se on jotain minkä Jumala kertoo vain sinulle ja tahtoen siMeille on jo paikka varattuna Jesuksen luona taivaassa.
nun pohdiskelevan sitä.
Ef 2:6 Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jee-

CHET:n yksi englanninkielinen merkitys on trancendensuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa
ce. Mikä tuo sana on? Emme löydä kyseistä sanaa kirjoituksista, joten miksi se on merkitys tälle kirjaimelle?
Kunnia Jumalalle!

Transcendencen juurisana on transcend, joka tarkoittaa Yli CHET edustaa myös armoa. Ansaitsematonta Jumalan
kiipeämistä, nousta yläpuolelle tai mennä rajojen yli, olla laupeutta, joka on meille annettu Jeesuksen edestämme tejotain ennen, tuolla puolen oleva, maailmankaikkeuden tai kemän ristintyön tähden.
materiaalisen maailman yläpuolella olevaa.
Ei lienee ole yllättävää, että heprean kielen sanassa armo
Tämä sana tarkoittaa siis rajojen yli menevää, maailman- on CHET -kirjain.
kaikkeuden ja materian yläpuolelle noussutta. Tämä kuvaus sopii vain Jeesukseen. Jeesus meni rajojen yli ja mursi Armo -  ח ס ד- CHET, SAMECH, DALET (Khesed)

Kirjainmääritelmä tälle sanalle on siis:
CHET		
SAMECH
DALET		

-Armo,Elämä
-Kääntää
-Ovi

Khesed, eli armo, tarkoittaa siis: ”Armo kääntää oven”.
Jeesus on tuo ovi, jonka Jumala on armossaan meille
kääntänyt, eli avannut. Tuon oven kautta meillä on pääsy
Isän Jumalan luokse.
Eikö olekin kaunista ... Armo avasi oven ...
Uskon kautta voimme löytää tuon oven, jonka Jumala on
armon kautta Jeesuksessa avannut, jotta voisimme tulla
Jumalan luokse.
Tuon armon voimme vastaanottaa vain uskon kautta.
Ef 2:8,9 Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla
teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se
on Jumalan lahja.
Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi
ylpeillä.

Kun Jeesus sanoi olen ALFA ja OMEGA, Hän totisesti tarkoitti myös jokaista kirjainta siinä välissä. ”Olen alku ja
loppu”.
Hautakivissä näet yleensä kirjoitettuna henkilön syntymä- ja kuolinpäivän. Näiden päivämäärien välissä on pieni
viiva. Tämän henkilön koko elämä on kätkettynä tuohon
pieneen väliviivaan. Niin paljon numeroita, jotka kertovat
henkilön syntymä- ja kuolinajan, mutta koko hänen tarinansa, kaikki hänen saavutuksensa, epäonnistumisensa,
onnen ajat, surut ja kaikki muu on piilotettuna tuohon pieneen viivaan päivämäärien välissä. Tiedämme vain, että
annettujen päivämäärien välissä tuo ihminen eli koko elämänsä.
Samoin on Jeesuksen laita. Kun Hän sanoo ”Olen alfa ja
omega, alku ja loppu”, tiedämme sen tarkoittavan kaikkea
siinä välissä. Alusta loppuun - Luomisesta tuhatvuotisen
valtakunnan loppuun.
Olemme jo katsoneet miten Jeesus täytti tämän kirjaimen
kerkitykset armon ja yläpuolelle nousemisen suhteen,
mutta katsotaanpa vielä CHET:n merkitystä elämä.
Jeesus on elämän antaja.
Joh 11:25 Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja
elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,
Joh 4:14 mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää
koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.”

Joh 10:10 Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja
tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.
Joh 3:16 Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Lihamme on väliaikainen majapaikka sielullemme ja hengellemme, ja se saattaa kadota minä päivänä tahansa. Kukaan ei tiedä kuinka paljon meillä on aikaa jäljellä täällä
maan päällä. Yksi asia on kuitenkin varmaa: Sielumme ja
henkemme elävät iankaikkisesti ja vain Jeesus Kristus voi
antaa meille elämän, joka on vapaa kaikesta kärsimyksestä, tulesta, tulikivestä ja hampaiden kiristyksestä. Jeesus
on elämä!
Katsotaanpa miten CHET toimii aitana.
Jaak 4:4 Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus
maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo
olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.

Edeltävä jae viittaa siihen, että meidän pitäisi ylläpitää aitaa, joka erottaa meidät maailmallisista asioista ja ystävyydestä maailmaan.
2. Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän
joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan.

Tämä jae kuvaa CHET:n merkitystä siinä, että meidän tulee erottautua maailmasta, eli pyhittäytyä Herralle. Emme
voi sekoittautua maailman kanssa ja odottaa, että Jumala
siunaisi meitä kaikella hengellisellä siunauksellaan. CHET
viittaa siis Jumalan pyhittämiin, erotettuihin, ulos kutsuttuihin. Ecclesiaan, eli seurakuntaan.
Jotta seurakunta voisi olla todellinen Jeesuksen Kristuksen
seurakunta, jota eivät tuonelan portit voita, sen täytyy olla
erotettu maailmasta - pyhitetty. Ei sellainen, joka tekee
kompromisseja ja tulee maailmalliseksi sietäen kaikenlaisia syntejä saadakseen ystäviä ja vaikuttaakseen ihmisiin.
Se rakas ystäväni on luopumusta.
Tiedätkö mitä Jeesus sanoo luopumuksesta? Tutki Raamattua ja tarkkaile sydäntäsi, ettet sortuisi kompromisseihin ja pikkuhiljaa luisu luopumuksen tielle. Lopun tullessa
Herra paljastaa sydämet ja erottaa itsestään lopullisesti ne,
jotka ovat Hänestä luopuneet.
Mat 25:31,32 ”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan
kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.
Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.

Jeesus, Pyhän Hengen kautta, on kykenevä aitaamaan,
erottamaan, piilottamaan sen mitä Hän ei tahdo julkisesti
näyttää Jumalan vihollisille tai paholaiselle. Valitettavasti
myös paholainen pystyy aitaamaan ihmisiä.
2.Kor 4:3,4 Jos meidän julistamamme evankeliumi on
peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen.
Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät
näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää
valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva.

Ajattelepa tuota! Evankeliumi on piilotettu niiltä, jotka
joutuvat kadotukseen. Tämän maailman jumala laittaa aidan heidän mielensä ympärille, niin etteivät he kykene näkemään.
Jos pihasi on aidattu, niin et kykene näkemään mitä naapurisi tekee. Kun paholainen laittaa aitansa niiden ihmisten
mielten ympärille, jotka kuuluvat hänelle, he eivät kykene
näkemään Jumalan valtavia totuuksia. Kuinka surullinen
tilanne se onkaan!
Edellinen on hyvä esimerkki siitä, miten paholainen käyttää omiin tarkoituksiinsa sitä, mikä kuuluu Jeesukselle.
Näille murheellisille, kadotetuille sieluille Evankeliumi
on kätkettynä aidan taakse.
Uskovina meidän tehtävämme on mennä tuon aidan ylitse
ja tuoda Jumalan valo näiden kadotettujen ihmisten elämään. Että he tulisivat tietämään sen salaisuuden, jonka
tämän maailman ruhtinas on heidän elämästään kätkenyt.
Ef 3:9,10 ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka
Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan.
Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat
seurakunnan välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan.
Col 2:2,3 Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä
saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

Jumalan rakas, Jumalassa on niin paljon rikkauksia, jotka
Hän haluaa vielä jakaa kanssamme, Hänen sydämeltään,
viisaudestaan, tiedostaan, teoistaan. Hän suresi haluaa jakaa nämä kauniit jalokivet kanssamme.
Mutta voiko Hän luottaa ne meille juuri nyt? En tiedä!
Kestämmekö niitä asioita? En tiedä! Olemmeko halukkaita maksamaan sen hinnan? Ehkä kysyt: Minkä hinnan?
Kyse on pyhittäytymiselämän hinnasta.
Emme voi tietää mitä on toisten ihmisten sydämissä. Vain
Jumala tuntee ihmisen sydämen. Vain Jumala tuntee mi-

nun ja sinun sydämet. Mutta tiedän yhden asian: Hän rakastaa meitä suunnattoman ihanalla rakkaudella. Hänen
halunsa on, että etsimme Häntä kokosydämisesti, ja jos
me todella haluamme ja etsimme Häntä kokosydämisesti,
tiedän meidän löytävän Hänet.
CHET symboloi myös erottavaa verhoa pyhän ja Kaikkein
Pyhimmän välillä. Se erotti ylipapit tavalisista papeista.
Jeesus, meidän Ylimmäinen Pappimme Melkisedekin järjestyksen mukaan avasi meille tien Kaikkein Pyhimpään,
Armoistuimen eteen, täten täyttäen kirjaimen merkityksen
jälleen yhdellä tavalla. Jeesus avasi tuon verhon tai paremminkin tuli oveksi tuohon aitaan, joka erotti Jumalan ja
ihmiset. Oveksi, jonka armo uskon kautta avaa. (vrt s.10)
Kun verho repesi ylhäältä alas, se avasi oven kaikille, jotka tahtoivat hyväksyä ja vastaanottaa Jeesuksen. Tämä tarkoitti myös pakanoita. Aita, joka joskus erottaa meidät toisistamme, voi toisaalta pitää meidät myös yhdessä.
Hey kirjainta käsitellessä mainitsin rakkaan mieheni oivaltaneen, että ensimmäisenä pääsiäisyönä Israelilaiset sivelivät ovenpieliinsä turvaksi Hey- kirjaimen karitsan verellä, jotta kuoleman enkeli havaitsisi Jumalan Henkäyksen;
elämän Henkäyksen [Hey] ja kulkisi ohi tappamatta sen
talon esikoisia. (2.Moos 12, liitteenä lopussa.)
Eräs toinen lähde mainitsee tuon oven pieliin sivellyn veren muodostaneen CHET:n. (Kirjainten muoto on likimain
sama.) Tällöin tulkinta olisi, että israelilaiset olisivat Jumalan ohjeiden mukaan pystyttäneet aidan (CHET) ja täten pyhittäytyneet; erottautuneet muusta kansasta, niin ettei kuoleman enkeli pystynyt kulkemaan kyseisistä ovista
sisään.
Molemmat näkemykset ovat hyviä ja toimivia. Ne molemmat puhuvat Jumalan varjeluksesta omiaan kohtaan ja ovat
linjassa Jumalan Sanan kanssa.
Ymmärrän kyllä, että tässä on ristiriita. Ei veri voinut (ainakaan inhimillisesti ajatellen) yhtä aikaa muodostaa molempia kirjaimia. Toinen näistä näkemyksistä on siis tosi
ja toinen ei. Tähän asiaan voimme kerran saada selvyyden
taivaassa.
Olen tuonnut tämän ristiriidan näissä vihkoissa esiin siksi,
että voisimme tunnustaa olevamme vain erehtyväisiä ihmisiä. Vain Jumala tuntee koko totuuden. Me ihmiset erehdymme! Kaiken kirjaimiin liittyvän tulkinnan tulee olla
linjassa Jumalan Sanan kanssa, tai se on hylättävä. Emme
koskaan saa mennä Jumalan Sanan auktoriteetin yli.
1.Kor 4:6 ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

Rukoilen, että Jumala varjelisi sinut eksymästä ja luopumasta hänen tiestään. Että Hän antaisi sinulle viisautta ymmärtää Pyhiä Kirjoituksia.

2. Mooseksen kirja 12. luku

Pyrkikää pyhitykseen kaikessa.
1.Piet 1:16 Sillä kirjoitettu on: ”Olkaa pyhät, sillä minä
olen pyhä”

1 Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille
Egyptin maassa sanoen:

2 ”Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä alottakaa vuoden kuukaudet.
3 Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti.

4 Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa
syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa
kanssa yhteisen karitsan, henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että
voivat sen syödä.
5 Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden
vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa.

6 Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä.

7 Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä
molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä
taloissa, joissa he sitä syövät.
8 Ja he syökööt lihan samana yönä; tulessa
paistettuna, happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he sen syökööt.

9 Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan tulessa paistettuna päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen.
10 Älkääkä jättäkö siitä mitään huomenaamuksi; mutta jos jotakin siitä jäisi huomenaamuksi, niin polttakaa se tulessa.

11 Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä,
kengät jalassanne ja sauva kädessänne; ja
syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi.
12 Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin
maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen
toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen
langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä
olen Herra.

13 Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä
näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä
rankaisen Egyptin maata.
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