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Kirjoittajan esipuhe:

Tervehdin sinua Herran nimessä rakas Jumalan Sanan
opiskelija. Koen tarpeelliseksi kertoa hieman taustoja itsestäni, jotta voisit ymmärtää paremmin mistä olen oppini
saanut.
Olen Jumalan Sanan tutkimista rakastava nainen, en heprean asiantuntija. Vuoden 1981 alussa aloin käydä raamattukoulua Californiassa. Aloitin Raamatun opiskelun, koska henkilökohtaisessa elämässämme oli hyvin vaikeita
ongelmia, koettelemuksia ja kärsimyksiä ja tiesin Jumalalla olevan ratkaisut kaikkiin tilanteisiimme.
Olin havainnut, ettei kirkossa käynti rohkaissut ja rakentanut uskoani tavalla, jota kaipasin selvitäkseni elämässäni
olevista ongelmista.
Mieheni yritti ylläpitää perhettämme parhaansa mukaan,
mutta kaikesta huolimatta avioliittomme alkoi kärsiä pahasti. Tiesin, että tarvitsen erityistä uskoa selvitäkseni ylivoimaisista ongelmistamme. Tarvitsin normaalia enemmän aikaa Jumalan kanssa selvitäkseni ja pelastaakseni
perheeni.
Siksi pyrin raamattukouluun. Opiskelin ja opettelin muistamaan jakeita ulkoa. Sain hyviä arvosanoja, koska rakastin Jumalan Sanaa ja sen tutkimista.

Myöhempinä opiskeluvuosina perheeni talous meni niin
heikoksi, että minulla ei ollut varaa ajaa lasteni 25 km:n
koulumatkaa kahdesti päivässä. Aamulla tein eväät lapsilleni ja itselleni päivää varten. Ajoin lapset kouluun ja vietin päiväni istuen autossa koko päivän viedäkseni heidät
kotiin iltapäivällä.
Istuessani autossa nuo pitkät päivät tein päätöksen opiskella vain Raamattua odotellessani lapsia koulusta. Minulla
oli vain heprean sanakirja, Raamattu ja sanakirja. Mutta
koska opiskelin Jumalan Sanaa 8 – 10 tuntia päivässä, opin
paljon Jeesuksesta. Eräänä päivänä autoni takapenkillä
kesken rukouksen, itkun ja opiskelun opin kuulemaan Jumalani äänen. Luin Raamatusta Jeesuksen sanat: “Minun
lampaani kuulevat minun ääntäni” (Joh 10:27) Toivoin
tuon olevan totta elämässäni, halusin epätoivoisesti kuulla
Herrani äänen. Tarvitsin sitä enemmän kuin koskaan.
Hetken kuluttua istuessani mietiskelemässä Jumalan Sanaa, pyyhkien kyyneleitä ja turistellen nenää, kuulin selkeästi Jumalan äänen. En kuullut trumpetin soittoa, en
nähnyt valoshowta, enkeleitä tai muutakaan vastaavaa. Jumalan ääni ei ollut edes korvin kuultava. Syvällä sielussani
ymmärsin Jumalan puhuvan minulle:
”Teresa, koska olet valinnut opiskella sanaani kaikkina näinä päivinä ja kuukausina ja viettää kaiken
tämän ajan kanssani, avaan kirjoitukset sinulle aivan uudella tavalla. Paljastan sinulle sanastani pieniä kultajyväsiä, joita vaalit sydämessäsi ja jaat
niistä kun avaan sinulle ovia. Rakastan sinua ian-

kaikkisella rakkaudella ja ymmärrän kärsimyksesi.
Katso, minä olen aina kanssasi.”
Istuin kuin halvaantuneena tietäen Herrani juuri puhuneen
minulle rohkaisun sanoja. Herra antoi minulle ylimääräistä uskoa ylitsepääsemättömän tuntuisiin ongelmiin, kipuihin ja koettelemuksiin. Minulla ei ollut vielä mitään aavistusta, että tulisin saarnaamaan tai koskaan edes puhumaan
minkään seurakunnan edessä.
Raamattukoulun jälkeen päätin lähteä kristilliseen yliopistoon Floridaan, hankkiakseni korkeamman oppiarvon teologiassa. Hyvien arvosanojeni ansiosta pääsin kouluun ja
opiskelin vuosia. Jossain vaiheessa huomasin oppikirjojen
olevan ristiriidassa Raamatun kanssa. Sisimmässäni en hyväksynyt oppikirjojen oppia, mutta sain hyviä arvosanoja tästäkin koulusta. Minun täytyi vain vastata kysymyksiin tavalla jota he odottivat, eikä niinkuin itse Raamatusta
opin. Mitä enemmän opiskelin Jumalan Sanaa, sitä enemmän opin näkemään virheellistä opetusta, joka tulisi muovaamaan Amerikan kirkkoa. Asia vaivasi minua paljon,
koska näin luopumuksen tulevan. Näin monien pitkään
tuntemieni Jumalan palvelijoiden syleilevän näitä niinkutsuttuja ”uusia” opetuksia ja ”uusia” ajatusmalleja. Kuulin
lauseita ja sanontoja, jotka eivät olleet lainkaan raamatullisia. Yksi tällainen fraasi oli ”Jumala on nostamassa
meidät uudelle tasolle.” Oli satoja tällaisia pikku fraaseja,
joita kaikki tuntuivat rakastavan suuresti. Ihmettelin miksi
useammat opiskelijat eivät nähneet samaa kuin minä, kunnes eräänä päivänä opin, että Zola Levitt (Kristitty Juutalainen) oli jo pitkään pitänyt ääntä samasta asiasta. Hän oli
kirjoitellut huolestuneena kristillisiin seminaareihin ympäri Amerikkaa. Hänen suurimmat huolenaiheensa olivat
uusien oppien nostattama vihamielisyys Israelia kohtaan
ja väitteet siitä, että kaikki kirjoitukset (Myös Ilmestyskirja) ovat jo käyneet toteen, joten ne eivät enää koske meitä.
Hän kirjoitti paljon siitä, kuinka nämä vääristymät pitkällä aikavälillä aiheuttaisivat suurta sokeutta opiskelijoille,
niin etteivät he enää kykene hengelliseen erotteluun.(1 Siinä se oli! Minun kävi mahdottomaksi tunnustaa oppikirjojen oppia.
Aika kului ja huoleni pysyi. Lapseni kasvoivat, valmistuivat koulusta, menivät töihin ja perustivat perheet. Elämä kulki eteenpäin ja samoin ”uudet” fraasit, joita pastorit
käyttivät. Heillä oli jo valmiita ohjelmia, kirjoja, projekteja, päämääriä, oppitunteja, johtajuutta, niin kutsuttuja herätyksiä, alkemiaa, kullaksi muuttuneita hampaita,
kultasadetta taivaasta, verta ihmisten kämmenillä, Pyhän
Hengen höyheniä ja tuhansia muita temppuja.
(1
Myös suomalainen kirkkoraamattu(’92 käännös) vaikeuttaa henkien erottelua. Lisää aiheesta

http://totinentorvensoittaja.blogspot.com/2008/08/
miten-onnistuu-henkien-erottelu.html#links

Silloin, yhtenä päivänä tutkiessani kirjoituksia Herra alkoi
näyttää minulle, ettei heprean kirjaimet anna sijaa väärinymmärryksille. Kysyin itseltäni, kuinka se on mahdollista.
Seuraavina vuosina opin, että Jokainen heprean kirjain seisoo itsenäisesti, eikä kirjaimet koskaan kosketa toisiaan.
Hengellinen syy tälle on, että Jeesus on kätkettynä jokaisessa kirjaimessa. Jeesus seisoo omillaan, eikä nojaa mihinkään. Jeesus täytti jokaisen kirjaimen. Tämä heprean kirjaimia käsittelevä sarja tutkii muun muassa juuri sitä
miten heprean kirjainten profetaaliset merkitykset täyttyvät Jeesuksessa.
Vielä myöhemmin opin mitä kirjanoppineet ja rabbit olivat tienneet jo satoja vuosia: Jokainen heprean sanan sisältämä ajatus on kerrottu myös sanassa olevien kirjainten merkitysten kautta. Esimerkiksi sana vesi
on Mayim ja se alkaa kirjaimella MEM, joka merkitsee vettä ja sana ovi on Delet ja se alkaa kirjaimella
DALET, jonka merkitys on ovi. Näitä esimerkejä olisi
vaikka kuinka.
Vuoteen 1992 mennessä olimme muuttaneet Oregoniin ja
meillä oli pieni seurakunta ihmisistä, jotka olivat kyllästyneet uuden opin mukaisten liikkeiden valehteluun, manipulointiin ja hyväksikäyttöön. Ihmeiden kautta Herra oli
tuonut kaikki meidät yhteen ja niin syntyi seurakuntamme.
Opiskelimme Raamattua joka sunnuntai.
Vuonna 1993 kutsuimme jo yli kolmekymmentä vuotta
Herraa palvelleen kristityn juutalaisystäväni opettamaan
seurakunnallemme kuinka lukea hepreaa oppimatta puhumaan sitä tai oppimatta kielioppia. Opimme siis vain lukemaan hepreaa. Opimme tunnistamaan symbolit ja siten
pystyen lukemaan etsimällä sanat sanahakemistosta tai
tutkimalla niitä yhdessä todellisten amerikkalaisten raaatuntuntijoiden tekstien kanssa, joista yksi on J.R. Church.
Hän opetti jo silloin laajasti heprean kirjaimista ja niiden
merkityksen tuntemisen tärkeydestä.
Kirjainten symboliikka on hyvin herkkä aihe käsitellä
saarnatessa, koska puhujaa voitaisiin helposti syyttää kabbalan harjoittamisesta.(1 Eikä kabbalalla ole mitään tekemistä kristillisyyden kanssa ja sen kaltaisesta opetuksesta
kannattaa pysyä erossa.
Ystäväni opetus heprean kirjaimista sai minut tutkimaan
ja löytämään mitä toiset Kristityt kirjoitusten tutkijat olivat tiedoillaan tehneet. Ainakin Perry Stone, J.R. Church;
Gary Stearman ja Geffrey Grant ovat siinä todellisten uskovien joukossa, jotka ovat tehneet tutkimusta tästä aiheesta.
(1
Kabbala tutkii myös heprean kirjainten merkityksiä. Mutta tutkimusten perusta ja päämäärät ovat erilaiset.

Nämä tutkimukset eivät saa koskaan ottaa etusijaa ohi kirjoitetun Jumalan Sanan. Niitä ei koskaan saa käyttää kirjoitusten sijaan, vaan ennemminkin kirjoitusten yhteydessä ja niille alisteisena. Kun Jumala puhuu meille, tekee
Hän sen kirjoitetun Sanansa kautta. Heprean kirjaintutkimuksen kautta on hyvin jännittävää nähdä täydellisyys ja
tarkkuus, jolla Raamattu on tehty.
Olen oppinut näistä kultahippusista vain vähän, enkä pidä
itseäni heprean aakkosten asiantuntijana. Rakastan opiskella heprean kirjaimia ja käytän mielelläni oppimaani
tuomaan seurakunnalle syvempää ymmärrystä heprealaisesta kulttuurista ja Jumalan Sanasta.
Sinulle Pyhän Raamatun opiskelija, on rukoukseni, että
iloitset näistä opetuksista yhtä paljon, kuin minä olen
iloinnut tehdessäni niitä. Olen jakanut oppimani kirkossamme ja ihmiset ovat rakastaneet sitä. Huomaa, että olen
oppinut nämä asiat toisilta, jotka puhuvat hepreaa ja ovat
minua oppineempia. Siunatkoon Herra sinua ja auttakoon
oppimaan Hänen Sanaansa, kun opit kieltä, jolla Raamattu
on ensin kirjoitettu.
Tahdon viellä mainita, ettei heprean kirjainten tutkimisella ole mitään tekemistä niin kutsuttujen Raamattu-koodien
kanssa. Nämä kirjaimet eivät kerro asioista, joita on tapahtunut tai tulee tapahtumaan. Tämä on täydellisesti erilainen tapa tutkia Raamattua, joka vie opiskelijan syvemmälle evankeliumiin ja auttaa juurtumaan Jumalan Sanaan.

J.T. Lewis

BET - ב

Tarkoittaessaan Jumalan taloa BET viittaa joko Hänen
seurakuntaansa tai Jumalan asuinsijaan eli Taivaaseen.
Kun kirjoituksissa sanotaan sinun olevan Pyhän Hengen
temppeli, sanotaan siinä, että olet Pyhän Hengen Bayit.
Kun ensimmäinen Pietarin kirje kertoo meidän olevan eläviä kiviä, viittaa se Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan,
ulos kutsuttuihin, niihin jotka muodostavat seurakunnan.
Ollessaan sanan ensimmäinen kirjain BET tarkoittaa sisään, sisällä tai sisältä.
Esimerkiksi poika on Hepreaksi Bar -  ברBET/ RESH.
BET on talo ja RESH mies, joten poika tarkoittaa ”Mies
talosta”.
Sydän hepreaksi on Lev -  בלBET /LAMED.
BET merkitsee ’sisältä’ ja LAMED ’hän, joka hallitsee’
Tästä saamme sydämelle merkityksen: ”Mikä hallitsee
sisältä[päin]”. Sydän todellakin hallitsee kaikkea kehossasi. jos sydämesi pysähtyy, ei mikään kehossasi enää
toimi. Jos katsomme tätä sanaa hengellisessä mielessä,
huomaamme syvemmänkin merkityksen. Jeesus sanoo:
”sydämen kyllyydestä suu puhuu.” (Matt 12:34 , Luuk 6:45).
Tämä osoittaa, että sydän ohjaa ihmistä.
Monet kirjoitusten tutkijat ja Rabbit sanovat BET:n olevan siunauksen ja luomisen symboli. Jumala aloitti Tooran
BET-kirjaimella. Tästä voi päätellä monia hengellisiä asioita, joista mainitsen tässä muutamia.
Heprealaisessa Raamatussa ennen varsinaista tekstiä on
ALEF antamassa Raamatun ensimmäiselle jakeelle numeron yksi. Eli vaikka BET on Raamatun ensimmäinen
kirjain, on ALEF olemassa sitä ennen. ALEF:n merkitessä Jeesusta tämä tarkoittaa Jumalan olleen olemassa ennen
mitään muuta. Hän loi kaiken. ALEF edustaa Jeesusta, Sanaa, joka puhui maat ja taivaat olemaan. (Joh 1:1-15 , Ilm
8:1)

BET on heprean aakkosten toinen kirjain ja sen numeraalinen arvo on kaksi. Esi-babylonialaisessa hepreassa BET:n
kirjoitusasut olivat pienen talon pohjapiirustuksen ja teltan
näköiset:

Sana talolle ja teltalle on Bayit Huomaat varmasti kuinka
samankaltaisia BET ja sana talo ovat keskenään. Kirjaimen symboloi kolmea perusasiaa. BET on fyysinen talo,
eli keho, jossa asut, rakennus tai Jumalan talous. BET tarkoittaa kaikkea mikä majoittaa asioita, kuten pääsi, joka
majoittaa aivosi tai kehosi, joka majoittaa sydämesi tai sydämesi, joka majoittaa Pyhän Hengen.

Heti jakeelle numeron antavan ALEF:in jälkeen on BET.
BET kirjoitusasullaan sulkee seinän ennen luomista olleisiin asioihin ikään kuin ilmoittaen, niiden olevan suljettuja
meiltä. Samalla BET avaa toisen seinän kirjoituksia kohti,
tullen taloksi, josta kirjoitukset tulevat. BET:n voisi sanoa
olevan Jumalan Sanan varasto. Kun kirjaimet tulivat siitä
ulos muodostaen sanoja synnyttivät ne maailman. BET:ä
voi siis sanoa myös luomakunnan varastoksi.
Raamatun

ensimmäinen sana on ’Bereshit’ (alussa). Tämä on kallisarvoista, sillä heti alussa on Jumalan siunaus BET:n kautta
luomakunnan yllä. Toinen sana Raamatussa al-kaa myös
kirjaimella BET antaen Rabbien mukaan luomiselle tuplasiunauksen. Jumalan siunaus on siis hyvin väkevänä koko

בראשית

luomistyön yllä. Ei ole ihme, että luomispäivien päätteeksi
Jumala totesi kaiken luomansa hyväksi. Totta kai se oli hyvää, sillä siinä oli Hänen siunauksensa. Jumala ei voi luoda
mitään, missä ei ole Hänen siunaustaan.

Raamattu on täynnä esimerkkejä tästä kaksinaisuudesta,
jotka varmasti huomaat, jos tutkit Raamattua niitä silmällä
pitäen. (esimerkiksi. Tuom. 6:37 ja 7:5) Tämä käsite voi olla
hankala ymmärtää, joten selitän sitä vielä hieman:

Midrash on juutalainen Tooran kommentaari (selitysteos),
jonka on kirjoittanut muinaiset kirjoitusten tutkijat. Midrash kertoo kaikkien luotujen taivaallisista ihmisiin ja pienimpään olioon siunaavan Jumalaa BET:llä sanoessaan:

Koska BET on moninaisuuden alku, kuvaa se parhaiten
siunausta, joka syntyy yhteistyöstä. Tässä esimerkki siitä, kuinka tämä siunaus toimii luomakunnassa: Meri antaa taivaalle pilvet. Taivas antaa maalle sateen. Maa imee
sateen ja saa sen tuottamaan hedelmää. Aatami ja Eeva
olivat pari, joista toinen ei ollut täydellinen ilman toista.
He olivat miehen ja vaimon prototyyppi, jotka täydensivät
toisiaan. Yhteistyössä he tuottivat uutta elämää aivan kuin
meri, taivas ja maa yhteistyössä tuottavat hedelmää.

Ps 89:52

ואמך

לעולם אמך

חהוה

ב רוך

Amen and Amen Laolam
JHVH
Baruj.
amen, amen iankaikkisesti Herra olkoon Kiitetty.

BET:n numeraalinen arvo on kaksi ja se edustaakin kaksijakoisuuden käsitettä. Kaksijakoisuus on kaikessa luomakunnassa. Vain Luojassa itsessään on täydellinen ykseys.
Tämän päivän Heprean tutkijat perehtyessään kirjaimiin usein käyttävät kuuluisia juutalaisia kommentaareja
Midrash:ia ja Talmud:ia. Nämä teokset tunnetaan laajimpina, täydellisimpinä ja helpoiten ymmärrettävinä kommentaareina, joita heprean kirjoituksista on tehty. Nämä
oppineet tuntuvat aina liittävän BET:n monikollisen merkityksen siunaukseen ja luomiseen.
Jumala loi maailman BET:ä käyttäen ja täytti sen siunauksellaan, sillä Jumala on siunattu ja Hänestä säteilevät todelliset siunaukset. Häneltä saamme vain hyvää ja täydellistä.
Jaak 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen
lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä
ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

Luomistyön siunaus näkyy vastaparien rinnakkaiselossa,
jolloin ne korostavat toistensa merkitystä. Harmoninen yhteisvaikutus luomistyössä on esimerkiksi maan ja taivaan,
valon ja pimeyden, miehen ja naisen, märän ja kuivan, jne.
välillä.
Tämän yhteistyön ansiosta maailma ja sen asukkaat voivat elää ja tuottaa siunauksia ihmiskunnalle. Luomisesta
lähtien Jumala on aina antanut ihmisille kaksi vaihtoehtoa: Totella tai olla tottelemattomia. Joosua sanoi Israelin
kansalle:
Joos 24:15 ...valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella...Mutta minä ja minun perheeni palvelemme
Herraa.

Jumala antaa meille aina kaksi vaihtoehtoa.
5.Moos 30:19 Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan
todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun
eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen.
Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi
eläisitte.

Jumala on säätänyt luonnonlait.
Jer 33:25 Näin sanoo Herra: Jos minun liittoni päivän ja
yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan
ja maan lakeja.

Luonnon toimivuus riippuu ihmisistä.
3.Moos 26:3-6 Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, annan minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa
satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä... Ja
minä annan rauhan teidän maallenne.

Jos Jumalan lakia noudatetaan, luonto toimii häiriintymättä kuten Jumala on tarkoittanut. Jokainen siemen puskee tiensä ylös maasta, jokainen kukka kukkii, jokainen
hedelmä kypsyy, aurinko paistaa, sateet tulevat ajallaan.
Luomakunnan tarkoitus on kuitenkin pirstoutunut kun ihmiskunta ei välitä Jumalan säädöksistä moraalisessa ja sosiaalisessa rappiossaan.
Läpi kirjoitusten ja juutalaisten historian näemme kuinka
luonto vastaa ihmisen toimintaan maan päällä. Kun Aadam
tuli kirotuksi syntinsä tähden, myös maa tuli kirotuksi.
1.Moos 3:17 Ja Aadamille hän sanoi: ”Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen:
’Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä
koko elinaikasi.

Nooan aikoina, kun kaikki elämä oli vääristänyt tiensä moraalittomuuden ja epäjumalanpalvonnan kautta, Jumalan
ohjaama luonnonmullistus tuhosi kaiken elollisen.
1.Moos 6:5,7,17 Mutta kun Herra näki, että ihmisten
pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa
ainoastaan pahat,
Ja Herra sanoi: ”Minä hävitän maan päältä ihmiset,
jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja
taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni”.
Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli
maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan...

Toisaalta Jumalan yhteydessä eläminen saa maan toimimaan oikealla tavalla.
2.Aikak 7:14 mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun
kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä
kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä
ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.

Kansan totellessa ja seuratessa Jumalaa puuttui Jumala
luonnon kulkuun muuttaen sen normaalin käytöksen kansalleen suotuisammaksi.
Joos 10:13 Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi
paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen.

Tässä kohtaa voimme vain yhtyä Psalmin kirjoittajan ylistykseen.
Ps 92:5 Kuinka suuret ovat sinun tekosi, Herra!

BET on kirjoitettuna Toorassa niin, että sen yläkulma
osoittaa taivaaseen tunnustaakseen symbolisesti Luojan
olemassaolon ja todistaakseen ettei ihmeelliset ja monimutkaiset luonnon toimintamallit, eikä maailmankaikkeus
syntynyt sattumalta, vaan yksin Jumala kutoi ne yhteen.

Jumalan
Moosekselle
antamasta
kymmenestä käskystä (2.Moos 20 ja 5.Moos 5) voimme lukea
vastakkaisista mahdollisuuksista, jotka koko ajan ovat
edessämme:
Voimme palvella tai olla palvelematta Jumalaa.
Voimme tehdä hyvää tai pahaa.
Voimme totella tai olla tottelematta Jumalaa.
Voimme seurata tai olla seuraamatta Jumalaa.
Voimme tulla lähelle Jumalaa tai vetäytyä
pois Jumalan läheisyydestä.
Jumala loi maan taloksi [BET], jossa ihminen; Jumalan
luomistyön kruunu, voisi elää.
Jumala loi sydämemme taloksi [BET], jossa Pyhä Henki
voisi asua. Epäpuhtaassa pyhäkössä Jumalan Henki ei voi
asua. Siksi Herran rakas, puhdista talosi; puhdista sydämesi, se on pyhäkkö, jossa Jumalan Henki pyytää saada asua.
J.T. Lewis

BET:n pohja taas osoittaa ALEF:iin symbolisoiden Jumalaa Luojana, ja että Jumalan ja BET:n välillä on ykseys.
Toora alkaa (1.Moos 1:1) suurennetulla BET:llä korostaen tosiasiaa, että Jumala valitsi kaikista kirjaimista juuri BET:n maailman luomistyöhön. BET:n numeraalinen
arvo; kaksi, todistaa kirjaimen dualistisesta merkityksestä. Jumala loi kaiken pareittain. Kaikki Jumalan ihmisille antama tulee pareittain: Siunaukset tulevat siunauksena
ja kirouksena (5.Moos 28:13,15) Maailma - taivas ja maa.
Valonlähteet – aurinko ja kuu. Ihminen – mies ja nainen.
Vuorokausi – päivä ja yö. Ihminen – hyvä tai paha.
Kymmenen käskyä annettiin kahdessa kivitaulussa. Toisessa oli viisi käskyä ilmaisemaan ihmisen velvollisuuksia
Jumalaa kohtaan. Toisessa oli viisi käskyä ihmisen velvollisuuksista toisiaan kohtaan. Kun Raamattu kertoo meille
olleen KAKSI kivitaulua, tarkoittaa se niiden olleen kaikin
tavoin identtiset. Fyysisesti niillä oli sama muoto ja paino.
Hengellisesti ne vastaavat toisiaan ja ne ovat yhtä tärkeitä. Aivan kuten kivitaulut rinnakkain muodostivat yhden
fyysisen yksikön, yhteen laitettuna ne muodostavat Yhden
Jumalan Lain. Tämä antaa ymmärrystä Tooran kaksijakoiseen luonteeseen, jossa velvollisuudet Jumalaa kohtaan ja
velvollisuudet toisia ihmisiä kohtaan ovat erottamattomat.
Ehkä siksi Jeesus sanoi:
Matt 22:37-40 ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi ... ja
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki...”
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