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Raamatun jakeet '33/'38 käänöksestä

HEYn määritelmiä ovat ikkuna, ristikko, ”the“(määräinen
artikkeli) ja paljastaa. Tämä kirjain edustaa myös Jumalan
Henkäystä, eli Elämän Henkäystä.

meydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus”.

Kun israelilaiset kilistävät viinilasejaan, he sanovat La- Seuraava kuva esittää Raamatun ensimmäistä jaetta Menorana*:
Haim. Se tarkoittaa elämälle; HEY-lle.
Kun Raamatussasi on sana ’katso’(KJV ’lo’ tai ’behold’),
sen alkukielen sana on yleensä  הןtai  הנה, jotka aina viittaavat johonkin, joka tuli Jumalan suusta, tai Jumalan henkäykseen.
Raamattu alkaa seuraavalla tavalla:

maan

”Alussa loi Jumala”, joka voitaisiin tulkita myös ”Alussa
henkäisi Jumala”*

ja

Jumala

taivaan
ETH

loi

Alussa

ja seuraava sana on ETH, joka on hepreaksi kirjoitettuna
ALEF ja TAV  את, joka viittaa Jumalan Sanaan, Jeesukseen. Tämän jälkeen tulee loppujae ”taivaan ja maan.”
Nämä Raamatun ensimmäiset sanat ovat monessakin mielessä merkittävät, mutta tutkitaan hieman, kuinka niistä muodostuu Raamatun ensimmäinen Menora. Luonnollisesti Jeesus olisi tämän Menoran keskellä Shamash, eli
palvelus kynttilänä. On myös hyvin loogista, että Jumala
toi esiin Jeesuksessa olevan valon kaikkein ensimmäisenä.
*Jumala loi kaiken Sanallaan (Joh 1:1-3), joten Jumala henkäisi sanat.
(kts. sivu 4).

Joh. 8:12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ”Minä
olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pi-

Menora on seitsenaarainen öljylyhty, joka on yksi ilmestysmajan pyhistä kalusteista. Sen keskellä on palveluskynttilä, eli Samash, joka antaa sivuilla oleville
kuudelle kynttilälle öljyn. Näin kuvaten Jeesusta, johon
muut kynttilät ovat ”oksastettu”

*
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אלהים
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Tämä on täydellinen Menora! Ensimmäinen Menora, Hän,
josta tulisi Maailman Vakeus, oli jo täällä luomassa valoa.
Ensimmäiset sanat, jotka Jumala henkäisi olivat ”tulkoon
valkeus”.
Kun Jumala muovasi ihmisen maan tomusta, tapahtumasta
kerrotaan seuraavaa:
1.Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen,
ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

siitä tulee Rakkauden Henkäys. Kun tutkimme Isän sydäntä, mitä me löydämme? Rakkauden אהב.
Jumala käski Mooseksen rakennuttaa Ilmestysmajan, jonne Liiton Arkki piti sijoittaa. Ilmestysmajaa vastaava sana
on O Hel - ALEF/ HEY/ LAMED - אהל. ALEF tarkoittaa
Jumalaa, HEY sanan keskellä paljastaa sydämen, samoin
LAMED tarkoittaa paljastettu, mutta myös kätketty. Tämä
kertoo, että Jumalan sydän on paljastettuna Ilmestysmajassa. Toisaalta, koska LAMED tarkoittaa myös ’kätketty’, voidaan nähdä Jumalan sydämen olevan vertauskuviin
kätkettynä Ilmestysmajassa. Täten Jumalan sydän todellisuudessa on paljastettu vain niille, jotka sitä etsivät.
HEY:llä on muitakin merkityksiä. Se edustaa myös sanoja
’ikkuna’, ’ristikko’ ja ’katso’. Katsotaanpa siis hieman syvemmälle tähän rikkaaseen kirjaimeen.
Ristikko, jota HEY alunperin kuvaa on tehty useista risuista tai puun palasista tukemaan viini- ja muita köynnöskasveja. Tämä ristikko sijaitsee usein aidassa tai talon seinustalla. Usein sitä tukee jokin toinen rakennelma. Seuraavat
Korkean Veisun jakeet kuvaavat profetaalisesti Jeesusta
sulhasenamme ja samalla antaa kauniin kuvan HEY:stä.
Kor.V. 2:9-11 Rakkaani on gasellin kaltainen tai nuoren
peuran. Katso, tuolla hän seisoo seinämme takana,
katsellen ikkunasta sisään, kurkistellen [KJV Näyttäen itsensä] ristikoista.
Rakkaani
lausuu
ja
sanoo
minulle: ”Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule.
Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat
menneet menojaan.

Kun Jumala puhalsi Aadamin sieraimiin, Hän henkäisi
Heeeeeeyyyyy. Tämä henkäys oli Elämän Henkäys. Tämä
elämä on paljon enemmän, kuin, mitä me voimme kuvitella tässä maailmassa.
Kun mies ja nainen hedelmöittää lapsen, se tapahtuu fyysisesti. Jumala on Henki ja kun Hän henkäisee, se luo elämää. Hän vain puhuu ja elämä syntyy.
Kun HEY on sanan alussa, se yleensä toimii määräisenä
artikkelina (the). Kun se on sanan keskellä, se tarkoittaa
usein ”sydämen paljastamista”.
esimerkiksi: Sana isä on hepreaksi A V, ALEF/BET - אב.
Kirjainmäärityksen mukaan ALEF on johtaja, ensimmäinen, härkä, luoja ja BET on talo, talous, taivas, yllä, joten
saamme sanalle määritelmän ’talon johtaja’.
Niinpä isä tarkoittaa talon johtajaa, mutta jos avaat sanan
keskeltä ja lisäät HEY:n syntyy sana AHAV -  אהבjonka
merkitys on rakkaus. Niinpä Jumalan puoleen kääntyneen
isän sydämestä löytyy rakkaus omia lapsia kohtaan, jotka
huutavat hänelle ’abba’, isä. Tämä on tietenkin vain heijastus hengellisen Isän, eli Jumalan täydellisestä rakkaudesta lapsiaan kohtaan.
Koska HEY on Jumalan Henkäys, joka antaa elämän, huomaamme, että Taivaallisen Isän sydämessä on Elämän
Henkäys. Mutta kun Elämän Henkäys lisätään sanaan isä,

Tämä on erittäin kaunis profetaalinen jaejakso. Katsotaanpa ensin, kuinka monta kertaa löydämme tästä viittauksen
HEY- kirjaimeen.
-- Katso -- ikkunasta -- ristikoista -- katso-Tämä antaa upean kuvan seurakunnan ylös ottamisesta:
”hän seisoo seinämme takana”. Rakkaamme Jeesus
on tällä hetkellä piilossa silmiltänne taivaaksi nimitetyn
seinän takana.
2. ” katsellen ikkunasta sisään” Taivaan ikkunasta Hän
näkee meidät ja vuodattaa siunauksiaan yllemme.
3. ”kurkistellen [KJV Näyttäen itsensä] ristikoista.”
Tänä päivänä näemme Jeesuksen vain osittain.
4. ”Rakkaani lausuu ja sanoo minulle: ”Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule.” Tässä on sulhasen kutsu,
kun Hän kutsuu meidät ”ylös” luokseen.
5. ”Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat
menneet menojaan.” Aika on oikea ja hääjuhla on käsillä.
1.

Kaikki näissä jakeissa viittaa morsiamen pois ottamiseen
ja Herran tulemiseen. Jakeet kuvaavat meille sitä kuinka
tarkkaavaisesti ja rakkaudellisesti Hän aina katselee seurakuntaansa; morsiantansa.
Seuraavassa jakeessa HEY on taas läsnä, kun luemme taivaan ikkunoista, joita Jumala kykenee avaamaan. Taivaan
ikkunoista kulkevat siunaukset - tai mitä ikinä Jumala tahtookaan antaa - maan päälle.
Mal 3:10 Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten
koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä
avaan teille taivaan akkunat [= ikkunat] ja vuodatan
teille siunausta ylenpalttisesti.

Jumala sanoo vuodattavansa siunaukset; kuin veden? Aivan kuin kannusta kaatamalla? Voimme vain arvailla kuinka Hän sen tekee, mutta Jumala on Jumala ja Hän voi vuodattaa taivaastaan mitä ikinä haluaakaan. Tässä jakeessa
olevan siunausten ikkunan aukeaminen on ehdollistettu
vahvasti kymmenysten antamiseen.
Katsotaan vielä toista jaetta, joka puhuu Jumalan avaamista taivaan ikkunoista:
1.Moos 7:11 Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä
puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan
akkunat aukenivat.
1.Moos 7:15 Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki.
1.Moos 8:2 Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi.

Näemme, että Jumalalla on taivaassa ikkunoita - aivan kuten Jeesuksella on ovia - joita Hän voi avata ja sulkea. Näiden asioiden kautta nämä heprean symbolit löytävät täyttymyksensä Kristuksessa.
Job tiesi, että Elämän Henkäys oli antanut hänelle elämän.
Job 33:4 Jumalan henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut. [ =tekee minut eläväksi]

Raamattu tekee selväksi, että Jeesus, Jumalan Poika, tuli
maailmaan tuomaan meille iankaikkisen elämän. Hän tuli
tähän maailmaan tuodakseen meille Jumalan Valkeuden,
Jumalan Elämän, eli Jumalan Henkäyksen.
Joh 1:3-4 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan,
ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt
on.
Hänessä [Jeesuksessa] oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

Tämä Jumalan Henkäys ei ole pelkkä elämän antava henkäys, vaan tässä henkäyksessä on itse Jumalan persoonallinen läsnäolo.
Joh 20:22 Ja tämän sanottuaan hän [Jeesus] puhalsi
heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki.”

Samalla tavalla kun Jeesus tässä puhaltaa opetuslapsiin
Pyhän Hengen, puhalsi Jumala samoin aiemmin Aabramin
 אברםelämään tehdessään liiton tämän kanssa, jolloin
hänen nimensä muuttui ja hänestä tuli Aabraham אברהם
(1.Moos 17:5). Tämä nimen muutos paljastaa meille Jumalan henkäisseen Aabamiin Elämän Hengen, sillä hänen
nimensä keskelle ilmestyy HEY, Jumalan Henkäys. Samalla hänen nimensä merkitys muuttui ’korkeasta isästä’
’kansojen paljouden isäksi’. Tuo Jumalan Aabrahamille
antama Elämän Henkäys oli siis synnyttävä suuren kansan
-Israelin. Elämän Henkäys, josta syntyi kokonainen kansa,
joka on yhä siunaukseksi koko maailmalle:
Room. 11:11,12 Minä siis sanon: eivät kaiketi he [juutalaiset] ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta
tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.
Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle
rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!

Tästä samasta Jumalan henkäyksestä syntyneestä kansasta syntyi myös Messias; Vapahtajamme, Kristus. Hänen
kauttaan Jumalan Henki tuli kaikkien kansojen ja ihmisten
ulottuville. Voisiko Aabrahamin uusi nimi viitata juuri tähän. ’Kansojen paljouden isä’, olemmeko me uskossamme
Aabrahamin jälkeläisiä. Kyllä vain, me olemme.
Gal. 3:7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
Gal. 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa
Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta
saisimme luvatun Hengen.
Gal. 3:29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te
siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen
mukaan.

Jumalan Henkäys lähtee Jumalan suusta tuodakseen meille viestin. Se saattaa olla ’vain’ viesti, mutta se saattaa olla
myös Elämän Henkäys, aivan kuten Aabrahamin tapauksessa.
Toinen esimerkki tästä on Raamatussa, kun Jumala antoi
Elämän Henkäyksen Marialle. Jumala lähetti viestin tuojan kertomaan Marialle, että tämä saisi lapsen. Gabriel, sanansaattaja enkeli, tuli Marian luo ja voimme lukea tapauksesta seuraavaa:

Luuk 1:31,32 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman
Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle
Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

Vaikuttaa siltä, että tämä enkeli tuli suoraan Jumalan läsnäolosta, Jumalan ulottuvuudesta, ja toi Jumalan Henkäyksen - sanoman. Kun Gabriel sanoi nuo sanat Marialle ja
Maria vastaanotti sanat kuuliaisuudella, se tapahtui!
Maria vastasi enkelille seuraavalla tavalla:
Luuk 1:38 ”Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.”

”Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.” Maria oli
kuuliainen ja uskon kautta tuo enkelin tuoma Jumalan
Henkäys muuttui Elämän Henkäykseksi, jonka Marian
koko olemus vastaanotti. Hänen mielensä, sydämensä,
henkensä, sielunsa ja kehonsa. Näin Maria tuli raskaaksi
Pyhästä Hengestä. Enkeli sanoikin Marialle:
Luuk 1:37 ”sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.”

Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkalle tapaamaan Elisabetia ja kun Elisabet kuuli hänen tervehdyksensä, hypähti vauva hänen kohdussaan ja Elisabet täyttyi Pyhällä Hengellä. Hengen täyttämä Elisabet vastasi Marian
tervehdykseen sanoen:
Luuk 1:44 Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli
minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.

Tämän kauniin tarinan päätöslause on seuraavassa jakeessa:
Luuk 1:45 ”Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on
täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!”

Kyllä, se oli Herra, joka henkäisi hänelle nuo sanat. Se
vain tapahtui enkelin, viestintuojan, välityksellä, joka kantoi lupauksen ja kaikkein tärkeimmän viestin.

Kun israelilaiset olivat Goosenin maakunnassa ja Jumala kehoitti heitä suojautumaan esikoiset surmaavalta kuoleman enkeliltä sivelemällä virheettömän karitsan verta
oven pieliin. Tämä veri muodosti HEY -kirjaimen. (vrt.
CHET) Katso HEYtä ja kuvittele se oviaukkona, ei ovena itsenään vaan oven pielinä, johon ovi on kiinnitettynä.
Näihin ovenpieliin israelilaiset sivelivät karitsan verellä
HEYn, elämän henkäyksen. Kuinka kuoleman enkeli olisi
voinutkaan astua sisään ovesta, jossa oli Elämän Henkäys.

ה
Tutkitaan vielä erästä jaetta, josta löydämme sanan katso
ja kuinka se täyttää HEYn merkityksen.
Jeesus antaa lähetyskäskyn opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen sanoen:
Matt 28:19,20 ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä
olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Hän lupaa olla kanssamme aina maailman loppuun asti, ja
Hän sanoo ’katso’ (HEY) Jumalan Henkäys, joka on Jumalan Sana. Ja Henkensä kautta, joka meissä asuu Jumala
opettaa meille Sanaansa. Raamattu todistaa tästä seuraavassa:
2.Tim 3: 16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa,

On tärkeää huomata, että edellisissä jakeissa nähdään
HEYn määritelmä ja täyttymys kun luemme niissä sanan
katso. Tutkiskele näitä jakeita tarkkaavaisesti ajan kanssa
ja näet HEYn merkityksen selkeästi. Se on arvokasta ja
mahtavaa! Marialle usko ja kuuliaisuus toimivat avaimena
siihen, mitä Jumala hänelle puhui, tehden Sanan lihaksi.
Ei ole epäilystäkään; kuuliaisuus on uhria parempi. Vaikkakin totaalisessa kuuliaisuudessa on uhria.

”Hengen vaikutuksesta” voisi olla kirjoitettuna ”Jumalan
Henkäyksestä”. Kaikki kirjoitukset ovat Jumalan miesten
käsin kirjoittamia. Jumala henkäisi heille nuo sanat Pyhän
Henkensä kautta muistiin kirjoitettavaksi Jumalan viestiksi meille. Jumala henkäisi Henkensä heidän henkeensä ja
he eivät voineet muuta kuin kirjoittaa sen henkäyksen sanoman muistiin. Jumalan Sana on yhtä kuin Jumalan Henkäys.

Näemme, että enkeli toi Marialle Jumalan Sanan, jonka
mukana oli Jumalan Henkäys ja jonka mukana oli Elämän
Henkäys, joka toi maailmaan Valon Henkäyksen.

Jos et hahmota henkäyksen ja sanan välistä yhteyttä, niin
kokeile sanoa jotain henkäisemättä ilmaa samalla ulos;
ääntä ei muodostu. Henkäys on erottamaton osa sanoja!

Eräänä päivänä rakas mieheni havaitsi hyvin tärkeän asian
tutkiessaan HEY -kirjainta:

Edellisessä saimme nähdä jälleen kerran HEYn täytettynä.
Jumalan Sana on Jumalan Henkäys, ja niille jotka sen vastaanottavat, se on Elämän Sana.
Jos tutkimme Jumalan Sanaa rakkaudella, suurella innolla,
ahkeruudella ja kuuliaisuudella voimme tulla täydellisiksi
tekemään kaikkia Jumalan hyviä tekoja kuten seuraavat jakeet yhdessä paljastavat:
2.Tim 3:16-17 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa,
että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Eikö juuri tämä ole meidän suurin halumme? Tottakai se
on! Ja juuri tänä aikana on erityisen tärkeää tutkia Jumalan Sanaa, jotta se voisi muodostua Elämäksi meille. Tästä
meitä muistuttavat seuraavat jakeet:
2.Tim 4:3-6 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee
evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

1. Moos 17: 1 - 7
1 Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: ”Minä olen Jumala,
Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole
nuhteeton.
2 Ja minä teen liittoni meidän välillemme,
minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti.”
3 Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala
puhui hänelle sanoen:
4 ”Katso, tämä on minun liittoni sinun
kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden
isä.
5 Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä
minä teen sinusta kansojen paljouden isän.
6 Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi
ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on
polveutuva kuninkaita.
7 Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun
ja sinun jälkeläistesi Jumala,

Tämä edellä mainittu aika on selkeästi nyt. Meidän täytyy elää joka päivä silmämme kiinnitettyinä Jeesukseen ja
juossen sitä kilpailua, joka on asetettu eteemme. Ole vahva
Herrassa ja kun olet tehnyt kaikkesi seistäksesi, SEISO!
Minun rukoukseni ja sydämeni toive on, että Jumala siunaisi sinua tämän opetuksen kautta. Jeesuksen Kristuksen
nimessä, Aamen!

Julkaisija: Petri Pelkonen
www.lampaille.com
pelastus@lampaille.com
Saa kopioida vapaasti ei
kaupalliseen tarkoitukseen.

