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Alunperin Esi-Babylonialaisessa muodossaan GIMEL ג
muistutti ylös katsovan kamelin päätä, niinpä GIMEL:ä
alettiin kutsua kameli-kirjaimeksi. Kirjaimen määritelmiä
ovat nostaa, nostettu ja ylpeys. Se kuvaa myös laupeutta (joka toisin sanoen on ’Helläsydäminen rakkaus’), huipennusta ja eläintä, erityisesti kamelia. Tämä onkin hyvin
kuvaavaa, sillä kameli aina polvistuu [nöyrtyy] ottamaan
ratsastajan selkäänsä ja sitten nostaa tämän ylös.
GIMEL:n Gematria (numeraalinen arvo) on kolme. Tämä
onkin hyvin ilmeistä, sillä se on Heprean aakkosten (AlefBet) kolmas kirjain.
Mitä enemmän tutkit näitä arvokkaita kirjaimia, sitä enemmän tulet huomaamaan jokaisen kirjaimen sisältävän kaksinaisuuden ja monikollisuuden. Eli BET:n luomisesta lähtien kaikissa kirjaimissa on valinnan mahdollisuus. Tämä
on upeaa, sillä tästä voimme nähdä Jumalan tarkoittaneen
heti alusta asti ihmisellä olevan valinnan vapauden. Jumala ei luonut meitä olemaan sätkynukkejaan, vaan ihmisellä
on aina valinnan mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa ihmisellä olevan vapaa tahto. Se tarkoittaa myös, että ihminen
kohtaa valintojensa seuraamukset.
Tämä kaksijakoisuus ei kuitenkaan ole olemassa aakkosten ensimmäisessä kirjaimessa ALEF, sillä se edustaa Jumalaa, Jeesusta ja Luojaa.
Jaak 1:17 ...Valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole
muutosta, ei vaihteen varjoa.

Toorassa ALEF seisoo BET:n takana, mutta koska BET
aukeaa vastakkaiseen suuntaan et voi nähdä sitä. Siksi en-
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nen luomista, emme voi tietää mitään Jumalasta. Me tiedämme vain sen, mitä Jumala valitsi meille näyttää luomisesta eteenpäin. Tiedämme, että ALEF numeraaliselta
arvoltaan ja merkitykseltään tarkoittaa vain Jumalaa, tai
Hänen ominaisuuksiaan.
Jos katsomme ALEF:n rakennetta, näemme vain Jumalan
tai Jeesuksen, jotka kuten tiedämme ovat yhtä. ALEF rakentuu kahdesta YOOD:sta ja yhdestä VAV:sta. YOOD:n
tarkoittaessa kättä ja VAV:n naulaa, voimme nähdä ristinmuotoisessa  אALEF:ssa Jeesuksen ristiinnauluttuna. Eikö
olekin melkoinen sattuma? Jumala on yksi, mutta luomisesta alkaen Hän on antanut ihmiselle aina kaksi vaihtoehtoa: Hyvä tai paha.
BET edustaessaan taloa, voi tarkoittaa Jumalan Huonetta
tai myöskin ilotaloa. Palvonnan ja ylistyksen taloa tai huorintekoon tarkoitettua taloa. Tai kuten Jeesus sanoi: ‘Olette
tehneet talostani ryövärien luolan’ (Luuk 19:46). Näin BET
voi olla hyvän tai pahan palveluksessa. Samoin GIMEL:ä
voidaan käyttää hyvään tai pahaan, kuten tulen todistamaan.
Jokaisella kirjaimella on hyvä hengellinen sanoma ja opetus, ja kuitenkin jokaista kirjainta voidaan pahassa tarkoituksessa tai tietämättömyydessä käyttää vääryyteen.
GIMEL on tästä täydellinen esimerkki, sillä se tarkoittaa
korottamista ja ylpeyttä. Tiedämme kaikki miten tuhoavaa
on itsensä korottaminen ja ylpeys. Edempänä löydät esimerkkejä näistä asioista.

On olemassa hyvää ja pahaa ylpeyttä. Kerskailukin voi
olla hyvää tai pahaa.
Psa 34:2 Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen
kuulevat ja iloitsevat.
Psa 94:4 Ne syytävät suustaan julkeita sanoja, ne röyhkeilevät, [Biblia: kerskaavat] kaikki nuo väärintekijät.

Paavali puhuu kirjeissään oikeasta ja väärästä kerskailemisesta.
2.Kor 10:8 Ja vaikka minä jonkun verran enemmänkin
kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on antanut
teitä rakentaaksemme eikä kukistaaksemme, en ole
häpeään joutuva.
2.Kor 11:17 Mitä nyt puhun, kun näin suurella luottamuksella kerskaan, sitä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niinkuin mieletön.
Efe 2:8-9 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja- ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Uudessa testamentissa on monia jakeita, joista löytyy sana
kerskata. Joskus voimme lukea kehoituksen välttää kerskaamista itsekorostuksen merkityksessä, toisinaan se on
liitetty Herrassa kerskaamiseen, antaen kunniaa Herralle,
ottamatta mitään titteleitä itselleen.
Ihmiset, jotka eivät ymmärrä tätä Hengessä, voivat usein
erehtyä ajattelemaan meidän olevan ylpeitä, vaikka tarkoituksemme olisikin kerskailla asioista, joita Herramme
Jeesus on sallinut meidän tehdä, tai mitä Hän on tehnyt
keskuudessamme. Tällöin kerskauksemme Herrassa on
karkeasti väärinymmärretty. Mitä teet, kun näin tapahtuu?
Et mitään! Rakasta ehdoitta ja anna Herran huolehtia asiasta. Ajallaan Hän puhdistaa maineemme. Kuinka? Meidän ei tarvitse sitä tietää. Me vain pidämme katseemme
Herrassa, emmekä koskaan lakkaa kerskaamasta Herrassa.
Kuinka kerskata Herrassa täyttääkseen GIMEL:in merkityksen? Tiedostamalla aina, että Se oli Herra, joka teki kaiken. Se on kuitenkin lopulta totuus. Meidän tulisi aina olla
valmiit todistamaan armosta, kirkkaudesta, avusta, terveydestä, voimasta ja huolenpidosta, jonka Herra on antanut
voidaksemme toteuttaa sen, mihin Hän on meidät kutsunut.
Kun sanomme: “Anna kun kerron sinulle miten mahtavia
asioita on tapahtunut!” pitäisi sydämemme asenteen olla
seuraavanlainen: “Jos tiedät minun henkeni tai sydämeni, tietäisit, että minussa ei ole mitään kerskaamista. Minussa en näe mitään hyvää. En voi tehdä mitään ilman
Herraani. Jos olisi kyse minusta, ei olisi vaivan arvoista
kerskata. Kun tottelemme Herraa, on ihmeellistä nähdä
Hänen huolenpitonsa ja kätensä kaiken yllä.” Näin tehdessäsi olet oivaltanut jotain suurta, sillä tässä asenteessa
on GIMEL:in täyttymys, koska kaiken tekemäsi ja sano-

masi keskipisteenä on Jeesuksen korottaminen. Hän on ainoa, joka on korottamisen arvoinen. Miksi? Koska Hänet
on jo korotettu ristille ja Hän maksoi hinnan siitä, että Isä
korottaisi Hänet. GIMEL:in merkitys korottaminen viittaa
myös Jeesuksen ylösnousemukseen, kun Hän voitti haudan ja kuoleman. GIMEL on täytettynä Jeesuksessa Hänen
tultua kahdesti korotetuksi.
Kun näet jonkun ylpeän kerskaavan, kuinka ‘voideltu’ hän
on, täyttää hänkin GIMEL:in merkityksen. Kuitenkin tämä
täyttymys on enemminkin väärän ylpeyden täyttymystä, sillä jos ihmisen täytyy kerskata ja nostaa itseään ylös,
todennäköisesti hän ei ole Jumalan voitelussa. Jeesus ei
milloinkaan kerskannut, kuinka voideltu Hän oli. Ihmiset
Hänen ympärillään näkivät, kokivat ja vastaanottivat Hänen voitelunsa siunauksia. He paranivat, heidät ruokittiin
ja jotkut jopa heräsivät kuolleista, kuten Lasarus.
Lasaruksen elämä on toinen esimerkki GIMEL:in täyttymisestä. Hänet nostettiin kuolleista. Jeesus yksinkertaisesti sanoi hänelle: “Lasarus, tule ulos!” ja kuolema luovutti
hänet. Hän palasi elämään, ei ikuiseen elämään kirkastetussa ruumiissa, mutta hänelle annettiin lisää aikaa täällä
maan päällä. (Joh 11:43)
Toinen tapaus, jossa näemme GIMEL:in täytettynä on tarina rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta.
Luuk 16:20-25 Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita
ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat
hänen paiseitansa.
Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet
haudattiin.
Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
Ja hän huusi sanoen: ’Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on
kova tuska tässä liekissä!’
Mutta Aabraham sanoi: ’Poikani, muista, että sinä
eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa;
mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit
tuskaa.

Eikö olekin mielenkiintoista, että rikas oli niin rikas, kuuluisa, ehkä jopa ylhäisestä suvusta, ja kuitenkaan Raamattu
ei kerro hänen nimeään. Miksi? Koska hän päätyi helvettiin. Mutta köyhän kerjäläisen, Lasaruksen, nimi on Raamattuun kirjoitettu, sillä hän meni Abrahamin helmaan.
Hänet korotettiin kunniaan, vanhurskaaseen iankaikkisuuteen, jossa kaikki Vanhan Testamentin pyhät odottivat Jeesuksen avaavan tien. Tätä paikkaa kutsutaan Abrahamin
helmaksi. Kuitenkin, rikas mies, joka oli ollut ylpeä ja korotettuna koko ikänsä päätyi kuiluun, pimeyteen ja hammasten kiristykseen: helvettiin. Lasarus, joka oli ikänsä

syönyt rikkaan juhlapöydästä pudonneita murusia sai kunnian Taivaassa.
Koska Lasarus alensi itsensä, tuli hän lopulta korotetuksi.
Ja koska rikas mies oli korottanut itsensä, vajosi hän ikiajoiksi. On kamalaa olla ylpeä ja korottaa itseään. Itsensä
korottamisen ainoa palkka on lopulta vajoaminen, sillä Jumala ei totisesti palkitse sen kaltaista asennetta.
San 16:18,19 Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys
lankeemuksen edellä.
Parempi alavana nöyrien parissa kuin jakamassa
saalista ylpeitten kanssa.

Raamatussa on monia jakeita, jotka puhuvat GIMEL:stä
ylös nostamisen merkityksessä.
Jaak 4:10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.
Joh 12:32,33 [Jeesus sanoi] “Ja kun minut ylennetään
maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.”
Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva.
Joh 3:14,15 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
Luuk 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

Seuraavassa jakeessa on esillä helläsydäminen rakkaus ja
sen huipennus; korottakaa toisianne kunniaan, ei itseänne.
Room 12:10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.

Tässä on toinen kaunis esimerkki, jossa näkyy taas todellinen GIMEL työssään. Isän rakastava hyvyys ja Hänen
suunnitelmansa huipennus: Hänen Poikansa tulo maailmaan, jossa Hän täyttää tehtävänsä ja palaa takaisin Isänsä
luo.
Joh 16:27,28 sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden
että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun
lähteneen Jumalan tyköä.
Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.”

Kamelin, eli GIMEL:in, eli ylpeyden täytyy polvistua, eli
nöyrtyä kulkiessaan Jerusalemin muurissa olevasta neulansilmä-portista. Jeesuksen aikoihin Jerusalemin muurin portit suljettiin ja lukittiin. Vartiomies valvoi koko yön
tarkkaillen saapuvia matkajia ja ettei vihollinen pääse yllättämään. Jos Jerusalemin asukas saapui porttien sulkemisen jälkeen, täytyi hänen käyttää pientä porttia vartiotornin
alapuolella. Tuota pientä porttia kutsuttiin neulansilmäk-

si. Jos matkaajalla oli mukanaan kameli lastattuna täyteen
kauppatavaraa, täytyi koko kuorma purkaa ja kauppiaan
ohjata polvillaan ryömivä kameli portista sisään. Heti tämän jälkeen kuorma lastattiin takaisin kamelin selkään,
jotta matkaaja pääsisi tavaroineen kotiin. Samalla tavalla meidän GIMEL:mme, eli ylpeytemme täytyy nöyrtyä
Jumalan edessä, ja antaa Jeesuksen riisua meidät maallisesta kuormastamme ja ohjata läpi ahtaasta portista. Sen
jälkeen roolit muuttuvatkin. Saamme heittää kaiken sen
taakan Jeesuksen harteille, sillä Hän on taakan kantajamme, GIMEL:mme.
Kameli kykenee kantamaan hyvin raskaita taakkoja. Jeesus on meidän taakan kantaja, joka nöyrästi joka ilta polvistui astuakseen rukouksessa Isänsä läsnäoloon. Hän kantoi kaikki meidän syntitaakkamme ristille.
On mielenkiintoista lukea Raamatusta kuinka Jeesus vertaa rikasta miestä täyteen lastattuun kameliin.
Matt 19:24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä
Jumalan valtakuntaan.”

Tämä jae on hyvä esimerkki rikkaasta, joka on ylpeytensä,
omaisuutensa ja taloudellisen asemansa korottama ja siksi
hänen on vaikea nöyrtyä. Hän unohtaa, että hänen rikkautensa on hyvinkin voinut tulla Jumalan siunauksena eikä
oman ponnistelun ansiosta. Sillä hän olisi saattanut työskennellä koko ikänsä todella raskaasti, koskaan saamatta
mitään.
Ylpeys, kerskaaminen ja ylvästely voi olla hyvä asia oikein käytettynä, mutta voi olla hyvin vaarallista, jos sydämen asenne on väärä. Silloin asiat kärjistyvät helposti.
On oikein olla ylpeä lastensa saavutuksista, varsinkin nähdessään kuinka tänä päivänä monet lapset ovat hyvin epätoivoisissa tilanteissa. Monet ovat alkoholisoituneita, heillä on huumeongelmia ja monia muita vaikeuksia. Eli kun
vanhemmalla on lapsi, joka on hyvä, oikeudenmukainen,
vastuuntuntoinen ja rehellinen on helppoa sanoa olevansa
ylpeä lapsestaan. Mutta väärä ylpeys saa vanhemman helposti tuomitsemaan toisten lapset ja ajattelemaan olevansa
ainoa jolla on täydellinen lapsi. Tämä on hyvin vaarallista.
Sillä tuo ‘täydellinen lapsi’ saattaa päätyä huonoon seuraan ja joutua katuojaan yhdessä hetkessä. Kun ylpeilemme lapsistamme, ei meidän koskaan tulisi koskaan ylpeillä hänestä toisten kustannuksella, eli vertailemalla toisiin
lapsiin. Muista, että sinunkin lapsesi elää vain Jumalan armosta.
Äidilläni oli tapana sanoa “Sen, joka asuu lasitalossa,
ei koskaan pidä heitellä kiviä”. Tämä on niin totta, sillä
voimme menettää hetkessä sen mistä ylpeilemme. Raamatusta löytyy tähänkin täydellinen esimerkki.

Luuk 12:16-21 Ja hän puhui heille vertauksen sanoen:
“Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.
Niin hän mietti mielessään ja sanoi: ‘Mitä minä
teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?’
Ja hän sanoi: ‘Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin
kaiken eloni ja hyvyyteni;
ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää
tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja
iloitse’.
Mutta Jumala sanoi hänelle: ‘Sinä mieletön, tänä
yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?’
Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta
jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.”

Ps 91:2 ...“Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”.
Ps 94:22 Mutta Herra on minun linnani, Jumalani on
minun suojakallioni.

Edeltävät jakeet osoitteavat selkeästi Herran Jeesuksen
puolustajanamme ja asianajajanamme, mitä Hän todella
onkin. Näemme myös Jumalan kalliona ja me tiedämme
Jeesuksen olevan pelastuksemme kallio. Näemme Jeesuksen turvapaikkanamme, sillä meidät on kätketty Häneen.
Voi kuinka tämä on niin mahtavaa ja jännittävää. Mitä
enemmän Jumalan Sanaa opiskelee, sitä enemmän näkee.
Mitä enemmän näkee, sitä enemmän tahtoo tietää.

GIMEL:in määritelmän voi löytää sadoista jakeista, mutta GIMEL:in täyttymys löytyy Jeesuksesta Kristuksesta,
meidän Herrastamme. Hänet korotettiin ristille syntiemme sovittamiseksi ja taivaaseen, jotta voisimme saada iankaikkisen elämän.

Koska Jeesus on turvamme, on Hän meidän Goosen. Goosen kirjoitetaan  גשןGIMEL, /SHIN /loppu-NOON.

Jatkaessamme heprean kirjainten opiskelua, huomaamme
kuinka arvokkaita ne todella ovat. Jos tutkii sanassa olevien kirjainten merkityksiä huomaa, että Raamatun sanat
alkuperäisessä kirjoitusmuodossaan puhuvat itse sanasta
paljastaen sanan koko merkityksen. Tiedän tämän kuulostavan monimutkaiselta, mutta annan esimerkin.

Goosen tarkoittaa turvapaikkaa ja kirjainmääritelmän mukaan näemme sen tarkoittavan ”Jumala laupeudessaan
antaa meille voiman, varustuksen ja elämän”.

Kerrataan hieman. GIMEL tarkoittaa helläsydämistä rakkautta, laupeutta, huipennusta, ylös nostettua, ylpeyttä,
kamelia, ylös katsomista ja ylös nostamista. Katsotaanpa
sitten sanaa turva(paikka) tai Goosen joka on kuin turvakaupunki, eikö vain? Kun vitsaukset tulivat Egyptin ylle
Israelin lapset asuivat Goosenissa jonka ylle vitsaukset eivät tulleet.
2.Moos 8:22 Mutta minä erotan sinä päivänä Goosenin
maan, jossa minun kansani asuu, ettei sinne paarmoja tule, tietääksesi, että minä olen maan Herra.

Goosen oli kuin turvakaupunki, jossa Jumala suojeli kansaansa. 4.Moos luvussa 35 (liitteenä vihkon lopussa) näemme turvakaupungit. Ne olivat paikkoja, jossa saattoi
olla turvassa ja suojeltuna. Niissä olleita pakolaisia ruokittiin ja heistä pidettiin huolta.
Herra Jeesus on turvapaikkamme, linnamme.
Ps 9:9-10 Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon
aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi
tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät,
Herra.
Ps 14:6 Te saatatte häpeään sorretun aikeet, mutta
Herra on heidän turvansa.
Ps 46:7 Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Sela.

GIMEL on laupeus, SHIN Jumalallinen voima ja varustus
ja Loppu-NOON on elämä

Siunatkoon Jumala tämän pikku tutkielman. Rukoilen sinulle ymmärrystä näihin asioihin. Siunatkoon ja pitäköön
Herra sinut omanaan, valistakoon Hän kasvonsa sinulle ja
olkoon sinulle armollinen. Aamen.
J.T. Lewis

Turvakaupungeista:
4. mooseksen kirja, luku 35
1 Ja Herra puhui Moosekselle Mooabin arolla Jordanin rannalla, Jerikon kohdalla, sanoen:
2 ”Käske israelilaisia antamaan omistamistaan
perintöosista leeviläisille kaupunkeja heidän asuaksensa ja antamaan leeviläisille myöskin laidunmaata
näiden kaupunkien ympäriltä.
3 Nämä kaupungit olkoot heillä asuntoina, ja niiden laidunmaat olkoot heidän juhtiansa, karjaansa
ja kaikkia muita elukoitansa varten.
4 Ja näiden kaupunkien laidunmaat, jotka teidän
on annettava leeviläisille, ulottukoot kaupungin muurista ulospäin tuhat kyynärää joka taholle.
5 Ja mitatkaa kaupungin ulkopuolella itään päin
kaksituhatta kyynärää ja etelään päin kaksituhatta
kyynärää ja länteen päin kaksituhatta kyynärää ja
pohjoiseen päin kaksituhatta kyynärää, ja kaupunki
olkoon siinä keskellä. Tämä olkoon heillä kaupunkien laidunmaa.
6 Ja niistä kaupungeista, jotka teidän on annettava leeviläisille, olkoon kuusi turvakaupunkia, jotka teidän on annettava pakopaikaksi sille, joka on
jonkun tappanut; ja niiden lisäksi antakaa neljäkymmentä kaksi kaupunkia.
7 Kaikkiaan olkoon kaupunkeja ja niiden laidunmaita, jotka teidän on annettava leeviläisille, neljäkymmentä kahdeksan.
8 Ja niitä israelilaisten omistamia kaupunkeja, jotka teidän on annettava, otettakoon useampia siltä
sukukunnalta, jolla niitä on paljon, ja vähemmän siltä, jolla niitä on vähemmän. Kukin sukukunta antakoon leeviläisille kaupunkejaan saamansa perintöosan mukaan.”
9 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
10 ”Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te olette
menneet Jordanin yli Kanaanin maahan,
11 niin valitkaa itsellenne kaupunkeja turvakaupungeiksenne. Niihin paetkoon tappaja, joka tapaturmaisesti on jonkun surmannut.
12 Ja nämä kaupungit olkoot teillä turvapaikkoina verenkostajalta, niin ettei tappajan tarvitse kuolla,
ennenkuin hän on ollut seurakunnan tuomittavana.

23 tahi jos hän kivellä, jolla voi lyödä kuoliaaksi, huomaamattansa satuttaa toista, niin että tämä
kuolee, eikä hän ollut hänen vihamiehensä eikä
tarkoittanut häntä vahingoittaa,
24 niin seurakunta ratkaiskoon tappajan ja verenkostajan välin näiden säädösten mukaan.
25 Ja seurakunta päästäköön tappajan verenkostajan kädestä, ja seurakunta antakoon hänen
palata turvakaupunkiin, johon hän oli paennut, ja
siellä hän asukoon pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti.
26 Mutta jos tappaja menee sen turvakaupungin alueen ulkopuolelle, johon hän on paennut,
27 ja verenkostaja tapaa hänet ulkopuolella
hänen turvakaupunkinsa aluetta ja verenkostaja
surmaa tappajan, niin ei hän joudu verenvikaan;
28 sillä hänen on asuttava turvakaupungissaan
ylimmäisen papin kuolemaan asti. Mutta ylimmäisen papin kuoltua tappaja saa palata perintömaallensa.
29 Ja tämä olkoon teillä oikeussäädöksenä sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.
30 Jos joku lyö toisen kuoliaaksi, surmattakoon
tappaja todistajien antaman todistuksen nojalla;
mutta yhden todistajan todistuksen nojalla älköön
ketään kuolemalla rangaistako.
31 Älkää ottako lunastusmaksua sellaisen tappajan hengestä, joka on tehnyt hengenrikoksen,
vaan rangaistakoon hänet kuolemalla.
32 Älkääkä ottako lunastusmaksua siltä, joka
on paennut turvakaupunkiin, ettei hän ennen papin kuolemaa saisi palata asumaan omalle maallensa.
33 Älkääkä saastuttako sitä maata, jossa te
olette, sillä veri saastuttaa maan. Ja maalle ei voi
toimittaa sovitusta verestä, joka siihen on vuodatettu, muulla kuin sen verellä, joka sen on vuodattanut.
34 Älkää siis saastuttako sitä maata, jossa te
asutte ja jossa minäkin asun teidän keskellänne,
sillä minä, Herra, asun israelilaisten keskellä.”

13 Ja kaupunkeja, jotka teidän on määrättävä turvakaupungeiksi, olkoon teillä kuusi.
14 Kolme kaupunkia teidän on määrättävä tältä puolelta Jordanin, ja kolme kaupunkia teidän on
määrättävä Kanaanin maasta; ne olkoot turvakaupunkeja.
15 Israelilaisille ja teidän keskuudessanne asuvalle muukalaiselle ja loiselle olkoot ne kuusi kaupunkia turvapaikkoina, joihin voi paeta jokainen,
joka tapaturmaisesti jonkun surmaa.
16 Mutta jos joku rauta-aseella lyö toista, niin että
tämä kuolee, on hän tahallinen tappaja; sellainen
tappaja rangaistakoon kuolemalla.
17 Jos joku ottaa käteensä kiven, jolla voi lyödä
kuoliaaksi, ja lyö toista, niin että tämä kuolee, on hän
tahallinen tappaja; sellainen tappaja rangaistakoon
kuolemalla.
18 Tahi jos joku ottaa käteensä puuaseen, jolla
voi lyödä kuoliaaksi, ja lyö toista, niin että tämä kuolee, on hän tahallinen tappaja; sellainen tappaja rangaistakoon kuolemalla.
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19 Verenkostaja ottakoon sellaisen tappajan hengiltä; hän ottakoon hänet hengiltä, milloin vain hänet
tapaa.

Saa kopioida vapaasti ei
kaupalliseen tarkoitukseen.

20 Ja jos joku vihassa iskee toista tahi heittää
häntä jollakin murhaamisen tarkoituksessa, niin että
tämä kuolee,
21 tahi vihaa kantaen lyö häntä kädellään, niin
että hän kuolee, rangaistakoon lyöjä kuolemalla, sillä hän on tahallinen tappaja; verenkostaja ottakoon
sellaisen tappajan hengiltä, milloin vain hänet tapaa.
22 Mutta jos joku vahingossa, vaan ei vihassa,
satuttaa toista tai heittää häntä jollakin esineellä,
millä hyvänsä, ilman murhaamisen tarkoitusta,

