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Pieni tutkielma heprean aakkosista
Osa 7
kirjoittanut: J.T. Lewis

Heprean aakkosten seitsemän kirjain on nimeltään ZAYIN. Sen gemartia (numeraalinen arvo) on 7. Numero seitsemän edustaa kirjoituksissa täyttymystä, valmiiksi tulemista. Herra loi kaiken ja seitsemäntenä päivänä Hän
lepäsi, koska hänen työnsä oli täytetty.
Esi-Babylonian aikakautena kirjoitettu ZAYIN muistutti asetta, sotavasaraa, vaikkakin nykyasussa se muistuttaa enemmän miekkaa. Ja Jumalan aseena - kaksiteräisenä
miekkana, joka erottaa luut ytimistä - se on Jumalan Sana.
ZAYINin profetaalisia merkityksiä ovat ”kestävyyden ja
kamppailun ydin”, ase, leikata, katkaista.
Mikä on kamppailu? Kun joku tarrautuu sinuun tai hyökkää päällesi, alat kamppailla päästäksesi irti. Kysymys siis
kuuluu: Mitä teet kamppailussasi? Tai mitä tarvitset joutuessasi keskelle kamppailua?
Loogisesti ajattelemme, että tarvitsemme jonkinlaisen
aseen kamppailua varten. ZAYIN on tuo ase. Kuinka käyttää tuota asetta? ZAYIN on täyttymys, Jumalan valmiiksi
saattama teko. Jeesus sanoi ristillä: ”Se on täytetty.” Tämä
täytetty työ, sovitus Jeesuksessa Kristuksessa - Evankeliumi - on meidän aseemme perkeleen kavalia juonia vastaan.
Voimme luottaa Jeesuksen Kristuksen valmiiksi tekemään
työhön. Levätä Hänen voitossaan. Tämä lepo ja rauha,
joka tulee Jeesuksen Kristuksen valmiiksi saattamasta so-
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vituksen työstä ja sen ymmärtämisestä on seurausta siitä,
että kannamme voiton asetta - Evankeliumia. Jeesus taisteli jo; ja Hän voitti! Kun voitto on saavutettu ja taistelu
päättyy, sitä seuraa aina rauha. Voimme siis olla Jumalan
voiton tuomassa rauhassa. Siksi Raamattu kehottaa:
Fil. 4:7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä
ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Emme saisi antaa minkään viedä rauhaamme, joka on
Evankeliumin varmuudessa. Jeesuksen voittamassa taistelussa. tutkitaanpa hieman miten tuo ase (ZAYIN) pidetään
kunnossa ja rauha on saavutettavissa.
Paavali kehottaa meitä pukemaan yllemme Jumalan koko
sota-asun. Usein tämä ymmärretään niin, että taistelu on
kesken ja meidän täytyisi saattaa Jeesuksen työ päätökseen. Jos tutkimme tuota sota-asua, huomaamme kuitenkin taistelun olevan jo voitettu ja tuon haarniskan olevan
itse Jeesus, johon meidän tulee pukeutua.
Efe 6:11-17 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu,
voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan,
vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa
ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

Seisokaa siis kupeet totuuteen (Jeesukseen Joh
14:6) vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden (Jeesus Jes 45:24) haarniska,
ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
Kaikessa ottakaa uskon kilpi (Jeesus Ps. 18:2),
jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
ja ottakaa vastaan pelastuksen (Jeesus Ps 3:8)
kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana
(Jeesus Joh 1:1).

Miksi puemme yllemme tuon Jumalan sota-asun? Että voisimme kestää, seistä ja tehdä vastarintaa. Sota-asu ei ole
hyökkäystä, vaan puolustusta varten. Herra on jo voittanut
ja me vain seisomme Hänessä ja Hänen voitossaan.
Taistelu, joka meillä on pimeyden voimia vastaan on uskon taistelu. Taistelemme säilyttääksemme uskomme Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ristillä täyttämäänsä työhön.
Jos annamme vihollisen viedä rauhamme, joka perustuu
Kristuksen voiton kokonaisvaltaisuuteen ja varmuuteen,
tulee uskostamme horjuva ja kaadumme helposti.
Puet yllesi Jeesuksen Kristuksen! Muista; Kun Jumala on
puolellasi, kuka voi seistä sinua vastaan?
Fil 4:13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.

Huomaa, että Efesolaiskirjeen 6 luvun 11 jakeessa sanottiin,
että perkeleen kavalat juonet ovat vastustajiamme. Paavali
käytti käsitettä kavalat juonet, sillä se paljastaa meille, että
hyökkäys, taistelu, kamppailu tai paini voi kohdata meitä
monin eri tavoin.
Et koskaan tiedä miten vihollinen aikoo hyökätä kimppuusi. Niinpä turvallisinta on olla koko ajan valmiina vastustamaan vihollista. Kuinka sitten valmistaudumme? Pukemalla yllemme Jumalan koko sota-asun: pukeutumalla
Jeesukseen!
Tämä on hengellinen haarniska, jota ei ole valmistettu metallista, raudasta tai ruostumattomasta teräksestä. Se on
valmistettu itse Kristuksesta! Kaikesta mitä Hän on: kunnian, auktoriteetin ja Jumalan voitelun täyteydestä.
Room 13:14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus
Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

takaa.
Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja
olkaa kiitolliset.
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

Edeltävät jakeet vahvistavat, että Jumalan sota-asu on Jeesus Kristus - tai Kristuksen Sana. Sydämen ylistys ja laulu
on osa sota-asua ja mikä tärkeintä, kun olet pukenut yllesi Jumalan sota-asun, Jeesuksen, olet vastaanottanut myös
Hengen hedelmän. Tämä mielessäsi Lue edeltävät jakeet
vielä kerran. Ylistys Herralle!
Tiedätkö mitä tämä meille kertoo? Että Hänessä me olemme täysin valmiit, täydelliset. Mitä tämä meille lupaa? Kun
puemme yllemme Kristuksen, meillä on voitto. Me voimme kestää vihollisen hyökkäykset ja kuljemme kamppailun, koettelemuksen tai stressaavan tilanteen läpi voitokkaina. Kunnia ja kiitos Jumalalle!
Huomaamme siis, että itse Jeesus Kristus ja Kristuksen
Sana ovat aseemme hengellisissä kamppailuissamme. On
lienee tärkeää käsittää miten voimme seisoa Kristuksessa.
Kristus on totuus (Joh. 14:6), jossa meidän tulisi pysyä. Jos
eksymme totuudesta, emme voi olla Kristuksessa, emmekä voi olla pukeutuneena Häneen. Miten voisimme välttyä
eksymästä? Seuraava jae kertoo miksi eksymme.
Matt. 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Te eksytte,
koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.”

Jälleen yksi avainsana aseelle - voima. Voimaton ase on
tehoton ja siksi hyödytön. Raamattu antaa kolme määritelmää Jumalan voimalle, jotka kaikki viittaavat yhteen
ja samaan asiaan. Jumalan voima on Evankeliumi (Room.
1:16), Sana rististä (1.Kor. 1:18) ja Kristus (1.Kor. 1:24).
Aseen voima piilee siis Jumalan Ilosanomassa, Evankeliumissa, Sanassa rististä, Eli Kristuksen sovitustyössä, eikä
missään muualla. Tutki Jumalan Sanaa, niin saat voiman
nostaa aseesi ja vastustaa pahaa.
ZAYIN tarkoittaa myös ’katkaista’, ’leikata’

Gal 3:27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

5.Moos 10:16 Ympärileikatkaa sentähden sydämenne
älkääkä olko enää niskureita.

Kol 3: 12-16 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan
valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin
Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te an-

Jer 4:4 Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa
sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja
palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden.

Jumala käyttää Pyhää Henkeä aseena, joka auttaa ihmistä

ympärileikkaamaan sydämensä. Hän on auttajamme, Hän
tuli opettamaan meitä ja saa meidät kasvamaan Herrassa.
Jeesus sanoi:
Joh 15:1,2 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni
on viinitarhuri.
Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää,
hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää,
hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.”

Nämä kaksi jaetta kertoo meille Isän puhdistavan meitä,
jotta voisimme kantaa enemmän hedelmää. Puhdistaminenkin tapahtuu oksia leikkaamalla. Viinitarhuri leikkaa
oksat terävällä sirpillä erityisen tarkasti, ettei vahingoita hyvää oksaa, vaan saa sen kasvamaan lisää hedelmää.
Sana ’karsia’ on Zamar  זמר, tämä sana tarkoittaa myös
”ylistää laulaen ja soittaen”. Karsiminen tarkoittaa Isän
tuntevan meidät ja leikkaavan meistä pois sen, mikä ei
tuota paljoa hedelmää. Hän karsii kapinoinnin, laiskuuden, apatian, uneliaisuuden ja kaiken, mikä ei ole Hänelle
mieluisaa.
On ihmeellistä, kuinka karsimista tarkoittava Zamar זמר
tuhoaa vihollisen Zar  זר. Zamar tarkoittaessaan ylistämistä laulaen ja soittaen leikkaa paholaisen työn pois. Mitä
tämä tarkoittaa?
Karsiminen leikkaa pois myrkkykasvit, rikkaruohot, vihollisen, paholaisen, saatanan.
Zamarin kaksi merkitystä auttaa ymmärtämään, kuinka
puhtaasta sydämestä nouseva ylistys laulaen ja soittaen
muodostuu aseeksi, ZAYINiksi. Huomaa miten mahtava
ase se on yhdessä Sanan, eli kaksiteräisen miekan kanssa.
Ps. 149:6-9 Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja
heidän kädessään kaksiteräinen miekka,
että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia,
panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä
ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu.
Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!

ZAYIN on siis yhtäältä karsimistyökalu ja toisaalta kaksiteräinen miekka ja erottamaton osa Jumalan ylistämistä.
Tutkitaan Zamaria vielä hieman ylistyksen ilmauksena.
Todellinen ylistys on sodankäynnin korkein muoto. Tiedät
varmasti jo sen, että saatana vihaa nähdä sinut sydämen
puhtaudessa ylistämässä Jumalaa. Heprean sana Zamar
tarkoittaa siis ylistämistä laulaen ja soittaen ja se esiintyy
muun muassa Psalmeissa 135, 137 ja 150.
Laulusi ja soittosi Jumalalle muodostuu sota-aseeksi vihollistasi vastaan. Siksi on niin tärkeää aina ylistää Herraa

olosuhteista huolimatta. Ylistä Häntä hengessä ja totuudessa. Se todellakin on yksi nopeimmista tavoista saavuttaa voitto sydämessäsi. Jos kykenet näkemään Jumalan suuruuden koettelemustesi keskellä, ongelmasi alkavat
kutistua.
Kun Vanhassa Testamentissa tehdään liitto, sitä tavanomaisesti kuvataan sanoilla ’karat’, tai ’berit’ jotka molemmat merkitsevät liittoa ja leikkaamista. Niinpä alkuperäistekstistä voidaan lukea käsite ”liiton
leikkaaminen”(valitettavasti tämä Sanan rikkaus ei yleensä näy käännetyissä Raamatuissa.)
”Liiton leikkaaminen” tarkoittaa rikkomatonta liittoa, joka
sinetöitiin verellä. Eläin piti teurastaa sopimiksen vahvistamiseksi. Niinpä liiton tekemiseksi tarvittiin ase, aivan
kuten Jumalan tullessa alas leikkaamaan liiton Abramin
kanssa. Jumala käski Abramia leikkaamaan eläimen kahtia pituussuunnassa, jonka jälkeen Jumala kulki palasten
välistä sinetöiden liiton.
1.Moos 15:1,9,18 Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: ”Älä pelkää, Abram!
Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri.”
Ja hän sanoi hänelle: ”Tuo minulle kolmivuotias
hieho, kolmivuotias vuohi ja kolmivuotias oinas sekä
metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen”.
Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain; lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut.
Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan,
Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan
saakka:
1.Moos 17:2,9,10 Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti.”
Ja Jumala sanoi Aabrahamille*: ”Mutta sinä pidä
minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta
sukupolveen.
Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne.

Tämä liitto vaati fyysistä leikkaamista: pala lihaa - esinahka - leikattiin pois. Ne jotka eivät totelleet liiton tätä osaa,
eivät voineet nauttia liiton siunauksista, ja vieläpä heidät
’leikattaisiin pois’ fyysisesti ja hengellisesti.
1.Moos 17:13,14 Ympärileikattakoon sekä kotonasi
syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on
oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi.
Mutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön [hepr.
karat = leikattakoon pois] kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni.”
*Abramin nimi muuttui liiton myötä Aabrahamiksi. Lue tämän merkityksestä vihkosesta HEY.

On mielenkiintoista, että kun joku on leikattu pois, se tulee
erotetuksi. Ehkä siksi Jeesus sanoi:
Matt 19:6 ”-- Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

”Älköön ihminen erottako”. Toisin sanoen: Ihminen leikatko pois.
Tiedätkö mikä muu erottaa? Petos! Se leikkaa sydäntä, se
aiheuttaa vastakkaisuutta, se erottaa, ellet valitse pysyä lähellä Jumalaa.
Palava viha erottaa, tai leikkaa läpi. Vihollista tarkoittava sana on Zar. Kysy itseltäsi: Kuka on vihollinen? Kirjaintulkinta auttaa ymmärtämään tätä paremmin: Zar זר
(vihollinen) on kirjainmääritelmän mukaan ase henkilö.
ZAYIN on merkitykseltään ’ase’ ja RESH on ’paha’ ja
’henkilö’. Eli vihollinen on joku, joka tulee luoksesi aseen
kanssa paha mielessä.
Vihollinen on joku, jolla on ase. Vihollinen on joku, joka
toivoo sinulle pahaa. Hän iloitsee sinun onnettomuudestasi. Vihollinen yrittää aiheuttaa sinulle vahinkoa, millaista
tahansa vahinkoa. Vihollisen motiivi voi olla kateus; hän
vihaa nähdä sinun menestyvän taloudellisesti tai sosiaalisesti. Oikeasti kateellinen vihamies haluaisi ystävystyä
kanssasi ja oppia sinulta.
Vihollisen ei tarvitse kantaa fyysistä asetta vahingoittaakseen sinua. On toinenkin ase, joka voi olla hyvin vahingollinen. Kieltä (sanoja) voidaan käyttää tuomitsemiseen,
juoruamiseen, panetteluun ja herjaamiseen. Vihollinen voi
jatkuvasti sanoilla tuomita ja painaa sinua alas sen sijaan,
että käyttäisi sanoja hyvään ja nostaisi ja rohkaisisi sinua.
Kun kasvamme Herrassa, opimme erottamaan kuka on
’ase henkilö’ ja välttämään häntä. Opimme rukolemaan
tuon ihmisen hyökkäyksiä vastaan ja rukoilemaan myös
hänen puolestaan, jotta hän voisi tulla katumuksen ja parannuksen teon paikalle - tämä on todellista ZAYINin
(aseen) käyttöä.
Voidaankin oikeastaan sanoa, että Jumalan Sana on suurin
ase, minkä Jumala on meille antanut. Se on aseemme paholaista vastaan. Hän, joka oli Sana ja tuli lihaksi ja vaelsi
keskuudessamme, jätti meille kirjoitetun sanansa, jotta oppisimme käyttämään sitä ja elämään siitä.
Hepr. 4:12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen
ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen,
nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

Huomaatko ZAYINin edellisessä jakeessa? Teävämpi kuin
mikään kaksiteräinen miekka? Erottaa? ZAYIN on erittäin
selkeästi läsnä tässä jakeessa.

ZAYIN muodostuu kahdesta osasta, se on VAV, jonka päällä on kruunu. Koska VAV on ihmisen symboli, on ZAYIN
kruunattu ihminen, eli Jeesus, jonka Jumala on kruunannut
kuninkaaksemme. Tämä paljastuu helpommin alkuperäisestä ’Ktav Ashurit’ kirjoitusasusta, jota Mooseksen sanotaan käyttäneen Toorassa:

Seuraavassa jakeessa näkyy tämä Jeesuksen saama kruunu
ja myöskin ZAYIN, jota hän kantaa.
Ilm. 14:14 Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä [Strong: viinitarhurin] sirppi.

Koska Jumalan Sana on kaikkein voimakkain ase, se voittaa kaikki vihollisen aseet. Seuraavan jakeen tulisi olla
meille kaikille suurena lohtuna; erityisesti näinä vaikeina
aikoina, joissa elämme.
Jes 54:17 Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee
käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä
heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

Nämä jakeet osoittavat, että käyttääpä vihollinen mitä
asetta tahansa sinua vastaan, sinussa on voimakkaampi
ase, jonka voiman takaa itse Jumala, kaikkeuden Luoja.
2.Kor 10:3,4 Vaikka me vaellammekin lihassa, emme
kuitenkaan lihan mukaan sodi;
sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset,
vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.

Näiden ihanien lupausten valossa - jotka Jumala on kansalleen antanut, jotta voisimme elää voitokasta elämää kuka voisi sinut leikata irti Jumalan rakkaudesta?
Room 8:35,38,39 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen
rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai
nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi
meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kaikki mikä on vastakkaista Hengen hedelmälle muodostuu aseeksi, jota saatana voi käyttää taistelussa sinua vastaan toivoen, että lopulta annat periksi ja luovut taistelusta
tai kuolet. Mutta meillä on voimakkaat aseet ulottuvillamme. Ne ovat Jumalan sota-asussa, kun puet sen yllesi, niin

seiso, älä tee mitään, seiso vain, ja kun olet tehnyt kaikkesi
seisoaksesi; SEISO! Jumala pitää huolen lopusta!

on kirjoitettu. Kirjaimet voivat antaa myös hieman
syvempää kirjoitusten ymmärrystä.

Mooses sanoi kansalle:

On rukoukseni ja sydämeni toive, että olet tullut siunatuksi lukiessasi näitä sivuja. Siunatkoon Jeesus
Kristus, Jumalamme ja Isämme Poika sinua ja avatkoon ymmärryksen silmäsi, kun opiskelet Hänen Sanaansa. Isoa ja janoa jatkuvasti Jumalan kirkkautta ja
tulet tyydytetyksi.

2.Moos 14:13,14 ”Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne,
niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä
antaa teille; sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule
näkemään.

Herra sotii meidän puolestamme. Olkaamme hiljaa ja
odottakaamme Herraa. Pukeudu tiukasti koko sota-asuun,
ole hiljaa ja katso mitä Herra tekee.

J.T. Lewis

Saatanalla on aseita, joita hän käyttää erottaaksemme meidät Jumalasta, toisistamme ja aviopuolisostamme, mutta
Jeesuksessa Kristuksessa meillä on voimakkaampi ase Hän itse.
Kun hyväksyit Jeesuksen Kristuksen sydämeesi ja elämääsi, liityit Häneen Pyhän Hengen siteellä, siksi älä anna kenenkään tai minkään erottaa sinua Hänestä.
Katsotaan vielä paria jaetta, joissa ZAYINin voima esiintyy hyvin selkeästi.
1.Joh 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä
perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
1.Joh 2:14 Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut.
Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette
väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette
voittaneet sen, joka on paha.

Sinussa asuva Jumalan Sana muodostuu ZAYINiksi,
eli aseeksi, jolla voit voittaa pahan.
1.Joh 4:4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette
voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

”Hän, joka on teissä”. Tiedämme, että meissä on on
Pyhä Henki, ja Hän on paljon mahtavampi ase, kuin
se, joka on maailmassa. Tiedämme myös kuka on
maailmassa: Pimeyden ja tämän maailman ruhtinas.
Valheiden isä, pettäjä, kiusaaja, vanha käärme, paholainen, saatana.
Tiedän, että voisimme oppia niin pljon ZAYINista,
mutta nyt voit jo nähdä kuinka Jeesus on tämänkin
kirjaimen täyttymys. Kuinka upeasti nämä kirjaimet
avaavatkaan kirjoituksia. Jokaisessa kirjaimessa on
niin paljon syvyyttä, ja kun kaivaudut niihin, löydät
aina Jeesuksen. Nämä kirjaimet voivat auttaa sinua
näkemään, miksi Raamattu on kirjoitettu niin kuin se
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