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1. JOHDANTO 

 

Jumalan kieli heprea (tai sen seemiläinen kantakieli) on ihmiskunnan alkukieli, 

jota puhuttiin jo paratiisissa. Kaikki maailman kielet pohjautuvat lopulta tähän 

seemiläiseen paratiisikieleen. Se tulee näkyville esimerkiksi tutun 

hepreankielisen Gabriel-nimen pohjana olevan gavar-juuren kautta. 

 

Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Sana. Se tarkoittaa lopulta sitä, että kaikki 

sanat – kaikissa kielissä – saarnaavat meille tavalla tai toisella Vapahtajaamme. 

 

Seuraavassa on lueteltu joitakin sanoja, jotka ovat etymologisesti peräisin gavar-

juuresta sekä sen heprealaisista johdannaisista. Sanojen muuttumisessa 

Babylonin kieltensekoituksessa on löydettävissä selviä toistuvia lainalaisuuksia. 

Sanat eivät ole syntyneet tyhjiössä, vaan niillä on historiansa ja taustansa. 

 

Lähteenä on käytetty pääosin Isaac E. Mozesonin teosta:  

The Word. The Dictionary That Reveals the Hebrew Source of English. 

Shapolsky Publishers 1989 
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Englanninkieliset sanat on kirjoitettu punaisella, latinankieliset violetilla. 

 

 

2. R MUUTTUU L-KIRJAIMEKSI 

 

Gever-sanan (g–b–r), "voimakas mies" loppukirjain "r" on vaihdannainen toisen 

likvidan eli l-kirjaimen kanssa. Esim. espanjan 

    caballero, kavaljeeri, "ritari, hevosmies, herrasmies" 

        chevalier, "ritari" 

        cavalier, "ratsastaja, ritari; huoleton, ylimielinen" 

 

 

3. ALKUTAVU TIPPUU POIS 

 

Gever-sanaan, "voimakas mies", liittyy alkutavun lyhenemisen kautta latinan 

    vir*, "mies" 

        virile, viriili, "mieskuntoinen" 

        virility, viriliteetti, "miehekkyys, miehuus" 

        virtue, "mieheys, hyve, siveellisyys" 

        virtual, virtuaalinen, "oletettu, periaatteessa mahdollinen" 

            atk-terminä "näennäinen, keinotekoinen, epätodellinen" 

        virtuosity, virtuositeetti, "taituruus" 

        werewolf, "ihmissusi" 

 

Samoin alkutavun lyhenemisen kautta esim.  

    baron, "paroni, vapaaherra" (hepr. gvir "käskijä, herra") 

 

Gavar-juuresta, "olla voimakkaampi", johtuu saksan  

    Wehr, "puolustus, suoja, ase" 

    Gewehr, ruots. gevär, kivääri 

    Stauwehr, "suojapato" 

    Wehrmacht, "puolustusvoimat, asevoimat" 

 

Kohdan 1. ja 2. sääntöjen yhdistelmänä on syntynyt myös latinan verbi  

    valere*, "olla voimakas, olla terve" 

        prevail, "olla vallalla, voittaa" 

        valiant, "urhoollinen" 

        valid, "voimassa oleva", "pätevä" 

        valedictorian, "koulun päätöspuheen pitävä oppilas, priimus" 

        valence, valency, "valenssi, arvo" 

        valentine, "ystävänpäivä-" 

        value, "arvo, kesto" 
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*Latinan vir- ja valere-sanojen juureen voi liittyä myös heprean 

ָּב ָּ איר  אירב   bari adj. (14x) terve, hyväkuntoinen,  

"luomisen jäljiltä oleva" 

 

 

4. LOPPUTAVU TIPPUU POIS 

 

Gever-sanasta johtuu myös indoeurooppalaisen romanikielen  

    covo, "mies", josta se on lainautunut brittienglannin puhekieleen muodossa  

        cove, "heppu, kaveri, jätkä" 

 

 

5. METATEESI ELI KIRJAINTEN PAIKAN VAIHTUMINEN 

 

Latinan sanassa vigor, "eloisuus, virkeys, voima" (verbi vigere, "olla 

elinvoimainen, voimakas, mahtava") on samat konsonantit kuin heprean gavar-

juuressa. Metateesi eli kirjainten paikkojen vaihtuminen on tyypillinen Baabelin 

kieltensekoituksen jälkeinen ilmiö. 

 

Englannin kieleen tästä latinan 

    vigor-sanasta johtuvat esim.  

        vigor, vigour, "elinvoima, voima, pontevuus, tarmo" 

        vigorous, "voimakas, tarmokas, riuska, ponteva" 


