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1. BET–KAF–RESH-JUURET: olla kahtena 

 

Tanachissa esiintyy kaikki kuusi mahdollista bet–kaf–resh-juurta. Niiden 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/h2.docx
https://gen.fi/h2.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/H2B%20Identtiset%20juuret/h2b.docx
https://gen.fi/h2a.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/H2B%20Identtiset%20juuret/h2b-b-k-r.docx
https://gen.fi/h2b-b-k-r.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/ב%20BET/בר%20BET-RESH/h2-brk.docx
https://gen.fi/h2-brk.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4A%20Kirjaimet/h4a-konsonanttikartta.docx
https://www.gen.fi/h4a-konsonanttikartta.html
https://books.google.ca/books?id=eVAAfn6Itb4C&printsec=frontcover&hl=fi%23v=onepage&q&f=false
https://www.sefaria.org/Klein_Dictionary?lang=bi


H2B Bet–kaf–resh-juuret (HEPREA SANAT IDENTTISET JUURET) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

2 

yhteinen kokoava merkitys on "olla kahtena". 

 

 BACHAR j. (4/) olla esikoinen בכר 1.1
 

 ;bachar j. (4/) sukupolven jakautuminen kahdeksi: olla esikoinen בכר√

tai toiseen suuntaan: kaksi vanhempaa yhdistyvät yhdeksi lapseksi 

 

כֹור ֹכר [בְּ  בכור] בְּ
mask. (122x) esikoinen 

 

 BARACH j. (330/485) olla polvillaan ברך 1.2
 

 :barach j. (330/485, 1. Moos. 1:22) halkaista/jakaa kahteen osaan ברך√

(polvesta) taipua, olla polvillaan 

 

ֶרְך  ברך ֶבֶּ֫
fem. [i-segol.] (25x) polvi 

 

 KAVAR j. (2/) olla suuri, runsaslukuinen כבר 1.3
 

 kavar j. (2/) olla kahden vertainen: olla suuri, runsaslukuinen כבר√

 

יר בִּ  כביר כַּ
adj. [kattiil-nom.] (10x) voimakas, "kahden vertainen" 

 

 KARAV j. (0/) peittää kahdella osalla כרב 1.4
 

 ,karav j. olla kahdella puolella (molemmilla puolilla) כרב√

peittää kahdella osalla 

 

רּוב  כרוב כְּ



H2B Bet–kaf–resh-juuret (HEPREA SANAT IDENTTISET JUURET) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

3 

mask. (91x, 1. Moos. 3:24) kerubi (enkeli), 

"kahdella puolella oleva, kahdella siivellä peittävä" 

 

– paratiisin vartijakerubit, liitonarkun kerubit, kaksi kerubipatsasta 

temppelissä: Herra asuu, ilmestyy ja puhuu kahden liitonarkun 

päällä olevan kerubin välissä, joiden keskellä tapahtui myös 

syntien sovitus (2. Moos. 25:22, 4. Moos. 7:89 jne.) 

 

 RAVACH j. (3/3) sekoittaa, hämmentää, tehdä taikina רבך 1.5
 

 ,ravach j. (3/3) sekoittaa, hämmentää (veteen tai öljyyn), tehdä taikina רבך√

"yhdistää kaksi ainetta" ≠ jakaa kahteen osaan 

 

 RACHAV j. (78/) ratsastaa רכב 1.6
 

 "rachav j. (78/) ratsastaa, "olla hajareisin kahdella puolella רכב√

 

ֶכב  רכב ֶרֶּ֫
mask. [i-segol.] (119x) vaunut 

 

ֶבת ֶכֶּ֫  רכבת רַּ
fem. [segolaattityyppinen] NH juna, "rautahepo" 

 

 

2. LUOJAN LUKULEIKKEJÄ 

 

Bet–kaf–resh-juurien merkitys "olla kahtena" tulee näkyville myös kirjainten 

lukuarvoissa, joita dominoi luku kaksi. 

 

Katso heprean kirjainten gematriset lukuarvot (1–400): 

 
H4A Konsonanttikartta 
     https://gen.fi/h4a-konsonanttikartta.html 

 

Paikkalukuarvo tarkoittaa sitä, monentenako kirjain on heprealaisessa 

aakkosjärjestyksessä (1–22). 
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Mispar katan (hepr. pieni luku) saadaan laskemalla luvun osia yhteen niin 

kauan, kunnes jäljelle jää yksiosainen luku 1–9. 

 

Esim. luvun 2701 (37x73) mispar katan on 1. (2+7+0+1=10 > 1+0=1) 

 

Ensimmäisenä taulukossa on gematrinen lukuarvo ja sen mispar katan, 

seuraavaksi paikkalukuarvo ja sen mispar katan. 

 

gematrinen lukuarvo   paikkalukuarvo 

 bet    2  (2)   2   2   (2)   2 ב

 kaf  20  (2+0)  2  11   (1+1)  2 כ

 resh 200  (2+0+0) 2  20   (2+0)  2 ר

 

yht. 222     6  33      6 

 

Kaikkien bet–kaf–resh-juurien gematrinen lukuarvo on 222. Sen mispar katan 

on luku 6 (2+2+2=6), sama kuin yksittäisten kirjainten (bet, kaf, resh) mispar 

katan -lukujen yhteenlaskettu summa (2+2+2=6). 

 

Luku 6 viittaa kuudentena päivänä luotuun ihmisesikoiseen, Aadamiin. Toinen! 

eli uusi/viimeinen Aadam kärsi ja kuoli ristillä viikon kuudentena päivänä eli 

perjantaina. 

 

Luvun 222 kolmikerta on 666, joka on pedon ja ihmisen luku (Ilm. 13:18). Luku 

666 saarnaa syvimmältään Golgatan ristille naulattua ja kirottuna käärmeenä 

kohdeltua Ihmisen Poikaa. Jeesus hylättiin ja kirottiin käärmeeksi, jotta minut ja 

sinut otettaisiin Isän syliin ja taivaaseen: viattoman, kuuliaisen ja rakkaan 

esikoislapsen asemaan. 

 

Bet–kaf–resh-juurien paikkalukuarvo on 33 (2+11+20), jonka mispar katan on 

sekin luku 6 (3+3=6). Sama luku 6 tulee esiin myös kirjainten 

paikkalukuarvojen mukaan laskettujen mispar katan -lukujen summana 

(2+2+2=6). 


