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1. OPPIMINEN TAPAHTUU KIVUN KAUTTA 
 

ֶמ״ד  fem. [pausa] PBH lamed-kirjain ל ָ֫

• väline, joka opettaa tuottamalla kipua: 

opettajan keppi, häränajajan piikki (tutkain) 

 

 lamad j. oppia (kivun kautta), opiskella למד√

ְלמּוד  "teosn. mask. [tav-nom.] PBH Talmud, "opetus תַּ

 "Israelissa autokoulun merkki: "oppilas ratissa ל
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2. POIKA OPPI KUULIAISUUDEN SIITÄ, MITÄ HÄN KÄRSI 

 

5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin 

kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä 

päivänä minä sinut synnytin." 

 

6 Niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi 

iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan." 

 

7 Lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi 

rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, 

ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. 

 

8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, 

kuuliaisuuden. 

 

9 Ja kun hän oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden 

aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, 

 

10 hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin 

järjestyksen mukaan". (Hepr. 5:5–10) 

 

Synnitön Jeesus oppi kuuliaisuuden Isää kohtaan kärsimyksen kautta. Voinko 

minä sanoa Jumalalle: "Minä haluan oppia seuraamaan sinun tahtoasi ilman 

kärsimystä"? 

 

 

3. GEMATRINEN LUKUARVO 30 

 

Lamed-kirjaimen gematrinen lukuarvo on 30, paikkalukuarvo 12. 

 

• Jeesus aloitti julkisen toimintansa ~30-vuotiaana 

 

23 Jeesus oli aloittaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen 

vuoden vanha, ja oli, niin kuin luultiin, Joosefin poika. (Luuk. 3:23) 

 

• 30 hopearahaa oli orjan hinta – sen arvoiseksi Jeesus arvioitiin 

 

32 Jos härkä puskee orjan tai orjattaren, niin maksakoon sen omistaja 

pusketun isännälle kolmekymmentä hopeasekeliä, ja härkä 

kivitettäköön. (2. Moos. 21:32) 
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15 – – "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän 

käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. 

(Matt. 26:15) 

 

 

4. PAIKKALUKUARVO 12 

 

4.1 LUVUT 7 JA 12 

 

• luvut 7 ja 12 merkitsevät usein samaa: Jumalan täydellistä hallintavaltaa 

 

3 + 4 = 7 

3 x 4 = 12 

 

3 eli Kolminaisuusjumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki 

4 eli neljä ilmansuuntaa, so. koko maailma 

4 eli ristin neljä sakaraa: 

Golgatan veri on vuotanut koko maailman syntivelan sovitukseksi 

 

5 leipää ja 2 kalaa (2 + 5 = 7): 

jäljelle jää 12 täyttä korillista (Matt. 14:13–21) 

• ruokkimisihme tapahtuu juutalaisten alueella 

 

7 leipää ja kalasia: jäljelle jää 7 täyttä korillista (Matt. 15:32–39) 

• ruokkimisihme tapahtuu pakanoiden alueella 

 

 

4.2 JUMALAN HALLINTAVALLAN LUKU 

 

• Jumala hallitsee (Ps. 12) Raamattua luvulla 7 (jae 7): 

(Ps. 12:7) 

רֹות ְטֹהר־ֹותִאֲמר ה ֲאמ   ֹותְיהו 

ֲעלִ  רּוף בַּ ֶסף צ  ֶרץ ילֶכָ֫ ָ֑ א   ל 

ִים׃ְמזֻק   ָֽ ת   ק ִשְבע 
 

7 Jahven/Herran sanat ovat puhtaita sanoja, 

sulattimessa/"kärsimyksessä" sulatettua hopeaa, maahan (valuvaa), 

puhdistettu seitsenkertaisesti/seitsenjaollisesti/täydellisesti. 

(raakakäännös Ps. 12:7) 
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Maahan (valuva) puhdas täydellinen hopea, joka on sulattimessa, 

eli "kärsimyksessä" valmistettu, tarkoittaa Jeesuksen verta. Sen 

arvo riitti maksamaan koko maailman syntivelan, 

siis takuuvarmasti myös sinun suuret syntisi. 

 

 

4.3 JUMALAN VALITSEMAN JA PELASTAMAN KANSAN TÄYSI LUKU 

 

• Vanhan liiton 12 patriarkkaa (Jaakobin pojat, 1. Moos. 35:23) 

 

• Vanhan liiton 12 tuomaria (Tuom.) 

 

• Uuden liiton 12 apostolia 

 

• Joonan aikana pelastuneiden Niniven syntisten asukkaiden määrä oli 

12 x 10 000 eli 120 000 (Joona 4:11) 

• pelastuvien pakanoiden täysi luku 

 

• Israelin 12 heimon pelastettujen luku: 12 tuhatta kustakin (Ilm. 7:5–8) 

 

 

4.4 KAKSITOISTA VALTAISTUINTA 

 

28 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä 

uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa 

valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 

kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista 

sukukuntaa." (Matt. 19:28) 

 

 

4.5 UUSI JERUSALEM 

 

• uuden täydellisen Jerusalemin koko: 

12 tuhatta stadionmittaa pitkä, leveä ja korkea (Ilm. 21:16) 

 

• Jumalan huolenpidon luku: Herra pitää meistä huolta joka vuosi 12 kuukautta 

 

2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, 

joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, 

ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. (Ilm. 22:2) 


