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H6A PROFEETALLINEN KIELI 
 

(päivitelty 7.7.2022) 

 

H6 HEPREA JEESUS-KIELI https://gen.fi/h6.html 

H6A YLEISTÄ https://gen.fi/h6a.html 

H6A Profeetallinen kieli 
     https://gen.fi/h6a-profeetallinen-kieli.html 
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0. TALLENTEET JA DOKUMENTTEJA 

 

Heprean helmi 1, Profeetallinen kieli, 3.12.2017 (0.23) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/pkqm144kthyx/ 

Youtube-video: https://youtu.be/xCJAIsMiVNk 

Tekstitiedosto, https://gen.fi/h6a-profeetallinen-kieli.html 

 

Heprean helmi 2, Mekaniikka merkitsee Messiasta, 3.12.2017 (0.18) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/p03yuks2pr7n/ 

Youtube-video: https://youtu.be/Bv-3Sj8cxQU 

Tekstitiedosto: https://gen.fi/h2-mkn.html 

 

H2 מכן machan j. NHL [denom. ְמכֹוָנה II] olla koneellinen, mekaaninen 
     https://gen.fi/h2-mkn.html 

H6G Gematria Johdanto (1. Moos. 1:1) 
     https://gen.fi/h6g-1-1-1.html 

H6K Heprean ja kreikan kirjaimet 
     https://gen.fi/h6k-0-kirjaimisto.html 

 

 

1. LUOMINEN 

 

Heprea on profeetallinen Jeesus-kieli monella tavalla. Ensinnäkin sekä näkyvä 

että näkymätön maailma on luotu sanan kautta. Raamatun alusta opimme, että 

Jumala kutsui olemattomat olemaan lausumalla hepreankielisiä sanoja. Ja koska 
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kaikki on luotu Jeesuksen eli Jumalan lihaan tulevan Kristuksen kautta, niin se 

samalla tarkoittaa sitä, että alku- ja luomiskieli saarnaa meille Vapahtajaamme. 

 

 

2. KOMMUNIKAATIO 

 

Heprean kieli on Jumalan antama väline hänen itsensä ja ihmisen väliseen 

kommunikaatioon ja seurusteluun (yhteydenpito ja viestintä) 

– Kristus on Jumalan antama tapa luoda ja pitää ylläpitää yhteyttä Jumalan ja 

ihmisen välillä. 

 

Jumala opetti paratiisissa Aadamille heprean/alkuseemiläisen kielen – antoi 

kielellä puhumisen armolahjan – jotta Jumala ja ihminen saattoivat puhua 

keskenään. 

 

 

3 KIRJAIMET 

 

Heprean kielen kirjaimet ovat kielen ensimmäiset ja pienimmät osaset – Kristus 

on kirjaimiston alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen sekä kaikki siltä väliltä: 

"Minä olen Alfa ja Oomega" – se on Alef ja Tav. 

 

 

4. SANAT 

 

Raamatun heprean sanat ovat Jumalan sanoja – Kristus on Jumalan Sana, ja siksi 

jokainen (heprean) sana syvimmältään saarna meille Vapahtajaamme. 

 

 

5. KIELIOPPI 

 

Heprean kielioppi on lopulta sekin vain yhtä tarkoitusta varten: jotta oppisimme 

tuntemaan paremmin kolmiyhteistä Jumalaamme ja rakasta Herraamme Jeesusta 

Kristusta. Esim. kolmikirjaimiset sanajuuret, verbien intensiivi- eli 

tehostusvartalot, sanojen suvut, kaksisukuiset sanat, paino sanan lopussa, vav-

kirjain eli naula ja-konjunktiona jne. 

 

 

6. SANOJEN FREKVENSSIT ELI ESIINTYMISMÄÄRÄT 

 

– ve- eli ja-konjunktio (vav-kirjain, "kiinnityshaka, naula") on Tanachin 

eli VT:n yleisin sana, so. tärkein asia Raamatussa on naulat Kristuksen 

käsissä ja jaloissa 
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– toiseksi yleisin sana on määräinen artikkeli "ha", jossa on siinäkin vain yksi 

kirjain "he", joka saarnaa meille Pyhää Henkeä: Herran Henki kirkastaa 

meille Pojan lihaan Golgatalla isketyt naulat 

 

– ben eli poika, Tanachin yleisin aito substantiivi, so. Raamattu on kirja Pojasta 

 

– amar, haja, asa, sanoa, olla, tehdä, so. ensin on Jumalan sana, 

josta seuraa (kristittynä) oleminen ja Jumalan lapsen asema – vasta 

kolmantena on tekeminen, jonka liha haluaisi aina nostaa ensimmäiselle 

sijalle 

 

 

7. HEPREAN SANOJEN AAKKOSJÄRJESTYS 

 

Raamatun heprean sanakirjan ensimmäinen sana on "av" eli isä. Av tarkoittaa 

sekä Isää Jumalaa, jonka tahtoon suostutaan, että Poikaa, jonka Sanan 

siemenestä me olemme uudestisyntyneet. Iankaikkinen Isä on yksi 

Vapahtajamme nimistä. 

 

Raamatun heprean sanakirjan viimeinen sana on "tesha" eli yhdeksän. Yhdeksän 

tarkoittaa viimeistä eli äärimmäistä, ajan ja iankaikkisuuden kohtaamista. 

Tämänkin asian voi ilmaista lyhyesti ja ytimekkäästi yhdellä sanalla: Jeesus! 

Tesha-sanan juurena on jasha (jod–shin–ain), joka on nimenomaan rakkaimman 

Jeesus-nimen (hepr. Jeshua) juurena. 

 

 אב ָאב
av mask. isä, "hän, jonka tahtoon suostutaan" 

 ava v. suostua tahtoon אבה√

 

ע שַׁ  תשע ת ֵּ֫
tesha num. [tav-nom.] yhdeksän, "pelastus" 

 jasha v. hif. pelastaa ישע√

 

 

8. GEMATRIA 

 
H6G Gematria Johdanto (1. Moos. 1:1) 
     https://gen.fi/h6g-1-1-1.html 
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9. TASAVÄLISET KIRJAINSARJAT 

 
H6T Jeesus-nimi VT:ssa 
      https://gen.fi/h6t-jeesus-nimi-vtssa.html 

 

 

10. HEPREA JUMALAN KANSAN KIELENÄ 

 

– pakkosiirtolaisuus ja diaspora saivat heprean häviämään 

äidinkielenä sukupuuttoon 

 

– heprean kielen "ylösnousemus kuolleista" – Kristuksen ylösnousemus – 

juutalaisen kansan kääntyminen ja palaaminen hänen luokseen, jonka he 

kerran luovuttivat pakanoiden käsiin surmattavaksi 

 

Alkuaan hepreaa ollut sanan palautuminen "pakanakielien" kautta takaisin 

nykyhepreaan on profeetallinen ilmiö. Se on rinnakkainen asia sille, miten alun 

perin juutalaisen kansan keskuudesta liikkeelle lähtenyt evankeliumi Jeesuksen 

verisestä rististä ja sovituskuolemasta tulee takaisin Jerusalemiin muiden vieraita 

kieliä puhuvien pakanakristittyjen kautta. 

 

Katso esim. 

 

H2 מכן machan j. NHL [denom. ְמכֹוָנה II] olla koneellinen, mekaaninen 
     https://gen.fi/h2-mkn.html 
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