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1. JOHDANTO 

 

 "fem. PBH mem-kirjain, "kaksoisvesi ֵמ״ם

ִים  :maim mask. du. (kaksois)vesi (kaksi mem-kirjainta!) מ ַ֫

• luomiskertomuksessa yliset ja aliset vedet 
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• fyysinen ja hengellinen vesi, jotka yhdistyvät pyhässä kasteessa 

 

• gematrinen lukuarvo 40, paikkalukuarvo 13 

 

• mem-kirjain esiintyy ensimmäisen kerran Raamatun ensimmäisessä jakeessa 

sen 14. kirjaimena (2 x 7) Elohim- eli Kolminaisuusjumala-sanassa: 

vesi kuuluu Jumalan nimeen 

 

(1. Moos. 1:1) 

ים א ֱאֹלִהִ֑ רָּ ֵראִשית בָּ  בְּ

ֶרץ׃ ָֽ אָּ ֵאת הָּ ִים וְּ מ ַ֫ שָּ  ֵאת ה 
 

• shamaim- eli taivas-sana johtuu myös vesi-sanasta: taivas on sananmukaisesti 

"kaksoisveden paikka": sieltä virtaavat elämäksemme niin fyysiset kuin 

hengellisetkin vedet – shamaim-sanassa on kaksi mem-kirjainta 

 

 

2. MEM-KIRJAIN VEDEN SYMBOLINA 

 

2.1 VEDEN TEHTÄVÄT 

 

• vesi kastelee ja herättää maasta uutta elämää; 

vesi ylläpitää elämää; ilman vettä ei ole elämää 

 

• vesi puhdistaa eli pesee 

 

• vesi sammuttaa janon 

 

• vesi hukuttaa lihan ja synnin: Nooan tuhotulva eli vedenpaisumus, pyhä kaste 

 

 

2.2 VESI JA PYHÄ HENKI 

 

Jo heti Raamatun alusta alkaen vesi ja Pyhä Henki liittyvät yhteen: Jumala 

liikkuu ja tulee luoksemme vettä pitkin. 

 

2 Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, 

ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. (1. Moos. 1:2) 
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16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat 

aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin 

kyyhkysen ja laskeutuvan häneen. (Matt. 3:16) 

 

5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei 

synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan 

valtakuntaan. (Joh. 3:5) 

 

4 Mutta [Jeesuksen] oli kuljettava Samarian kautta. 

5 Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä 

sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. 

6 Siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui 

hän lähteen reunalle. Oli noin kuudes hetki. 

7 Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. 

Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda." 

8 Hänen opetuslapsensa olivat näet lähteneet kaupunkiin ostamaan 

ruokaa. 

9 Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet 

juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" 

Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. 

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja 

kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä 

pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." 

11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja 

kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? 

12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi 

meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja 

karjansa?" 

13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 

"Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, 

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; 

vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden 

lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". (Joh. 4:4–14) 

 

37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja 

sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun luokseni ja juokoon. 

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu 

sanoo, juokseva elävän veden virrat." 

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka 

uskoivat häneen. Sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä 

ollut kirkastettu. (Joh. 7:37–39) 
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25 Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli heidän luoksensa kävellen 

järven päällä. 

26 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, 

pelästyivät he ja sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta. 

27 Mutta Jeesus heti puhutteli heitä ja sanoi: "Olkaa turvallisella 

mielellä: Minä Olen. Älkää peljätkö." 

(muokattu Matt. 14:25–27) 

 

 

2.3 VESI JA JUMALAN SANA 

 

Raamattu vertaa Jumalan sanaa veteen ja lumeen, joka tulee taivaasta maan 

päälle. Jumalan sana ei koskaan palaa tyhjänä takaisin: se joko herättää tai 

paaduttaa. 

 

8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, 

eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. 

9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, 

ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne 

ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. 

10 Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, 

vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, 

antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, 

11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: 

ei se minun luokseni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, 

mikä minulle soveliasta on, ja saa menestymään sen, 

mitä varten minä sen lähetin. (muokattu Jes. 55:8–11) 

 

2 Kuulkaa, kuulkaa hänen äänensä pauhinaa ja kohinaa, 

joka käy hänen suustansa. 

3 Hän laskee sen kaikumaan kaiken taivaan alla, 

lähettää leimauksensa maan ääriin asti. 

4 Sen kintereillä ärjyy ääni, hän korottaa väkevän äänensä jylinän, 

eikä hän säästä salamoitaan, äänensä raikuessa. 

5 Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, 

hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida. 

6 Sillä hän sanoo lumelle: "Putoa maahan!", samoin sadekuurolle, 

rankkasateittensa ryöpylle. (Job 37:2–6) 

 

 

2.4 VESI JA VERI 
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17 Sen tähden Herra sanoo näin: Tästä olet tunteva, että minä olen 

Herra: katso, minä lyön sauvalla, joka on kädessäni, virran veteen, ja 

se muuttuu vereksi. 

18 Kalat virrassa kuolevat, ja virta rupeaa haisemaan, niin että 

egyptiläisiä inhottaa juoda vettä virrasta.'" 

19 Herra sanoi Moosekselle: "Sano Aaronille: 'Ota sauvasi ja ojenna 

kätesi Egyptin vetten yli, sen jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja 

kaikkien niiden paikkojen yli, joihin on vettä kokoontunut, niin ne 

muuttuvat vereksi. Verta on oleva Egyptin maassa kaikkialla, sekä 

puuastioissa että kiviastioissa.'" 

20 Mooses ja Aaron tekivät, niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti 

sauvan ja löi Niilin veteen faaraon ja hänen palvelijoidensa nähden; ja 

kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi.( 2. Moos. 7:17–20) 

 

49 [Pappi] ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, 

setripuuta, helakanpunaista lankaa ja iisopinoksan. 

50 Hän teurastakoon toisen linnun saviastian päällä, 

jossa on raikasta vettä. 

51 Ja ottakoon setripuun, iisopinoksan ja helakanpunaisen langan ja 

elävän linnun, kastakoon ne teurastetun linnun vereen ja raikkaaseen 

veteen ja pirskottakoon sitä taloon seitsemän kertaa. 

52 Puhdistakoon hän näin talon linnun verellä ja raikkaalla vedellä, 

elävällä linnulla, setripuulla, iisopinoksalla ja helakanpunaisella 

langalla. 

53 Sitten hän päästäköön elävän linnun lentämään kedolle ulos 

kaupungista. Kun hän on näin toimittanut talolle sovituksen, se on 

puhdas. (3. Moos. 14:49–53) 

 

33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, 

eivät he rikkoneet hänen luitaan, 

34 vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, 

ja heti vuoti siitä verta ja vettä. 

35 Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, 

ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. (Joh. 19:33–35) 

 

5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, 

joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 

6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, 

ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; 

ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. 

7 Sillä kolme on, jotka todistavat: 

8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. (1. Joh. 5:5–8) 
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3. LUKUARVO 40 

 

3.1 YLEISTÄ 

 

• raskaus- eli odotusajan 40 viikkoa 

 

• monet kansat ovat lopettaneet laskemisen "sopivaan" lukuun 40: 

se, mikä oli alle sen, oli liian vähän; se, mikä meni sen yli, oli jo liikaa 

(kreikkalaisilla vastaava luku oli 50) 

 

• kosmologisesti luku 40 on eläinradan tähtimerkkien (12) 

ja kuukauden päivien (28) summa 

 

• 40-vuotiaan katsottiin olevan sopivan kypsä julkisten tehtävien hoitamista 

varten – Talmudissa tätä alaikärajaa on perusteltu sillä, että vasta tässä 

iässä ihmisen järki on saavuttanut täyden kypsyyteensä ja mies pystyy 

itsenäisesti ottamaan vastuun myös omasta elämästään 

 

• kreikkalaiset ajattelivat 40 vuoden iän olevan ihmiselämän huippukohta: 

nuoruus on peruuttamattomasti ohi ja laskeutuminen vanhuuteen alkaa 

 

• raamatullisten esikuvien kautta luvusta 40 on tullut myös koettelemusten, 

Jumalan rangaistuksen, paastoamisen, katumuksen, rukouksen, 

valmistautumisen ja yksinäisyyden luku 

 

 

3.2 ENSIMMÄINEN ESIINTYMÄ 

 

Raamatussa luku 40 kuvaa täydellistä aikaa. Ensimmäisen kerran se esiintyy 

vedenpaisumuskertomuksessa. Luku 40 esiintyy tässä nimenomaan veden 

(maim/mem) yhteydessä. 

 

1 Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut 

minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. 

 – – 

4 Sillä seitsemän päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle 

neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä ja hävitän maan päältä 

kaikki olennot, jotka olen tehnyt." (1. Moos. 7:1, 4) 

 

 

3.3 LUKU 40 PATRIARKKAKERTOMUKSISSA 
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• Iisak oli Rebekan naidessaan 40-vuotias, samoin Esau avioitui 40-vuotiaana 

 

20 Iisak oli 40-vuotias, kun hän otti vaimokseen Rebekan, joka oli 

aramealaisen Betuelin tytär Mesopotamiasta ja aramealaisen Labanin 

sisar. (1. Moos. 25:20) 

 

34 Kun Esau oli 40-vuotias, otti hän vaimoikseen Jehuditin, 

heettiläisen Beerin tyttären, ja Basematin, heettiläisen Elonin tyttären. 

35 Näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru. (1. Moos. 26:34–35) 

 

• Jaakobin ruumiin balsamoiminen Egyptissä kesti 40 päivää 

 

33 Kun Jaakob oli antanut määräyksensä pojilleen, veti hän jalkansa 

vuoteeseen ja kuoli ja tuli otetuksi heimonsa luokse. 

1 Joosef vaipui isänsä kasvoja vasten, itki siinä kumartuneena hänen 

ylitsensä ja suuteli häntä. 

2 Sitten Joosef käski lääkäreitä, jotka olivat hänen palveluksessaan, 

balsamoimaan hänen isänsä, ja lääkärit balsamoivat Israelin. 

3 Siihen kului neljäkymmentä päivää, sillä niin pitkä aika kuluu 

balsamoimiseen. Egyptiläiset itkivät häntä seitsemänkymmentä 

päivää. (1. Moos. 49:33 – 1. Moos. 50:1–3) 

 

 

3.4 LUKU 40 MOOSEKSEN ELÄMÄSSÄ 

 

• Mooseksen elämä jakautuu kolmeen 40 vuoden jaksoon 

 

23 Mutta kun hän oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta, heräsi hänen 

sydämessään ajatus mennä katsomaan veljiänsä, israelilaisia. 

(Ap. t. 7:23) 

 

30 Kun neljäkymmentä vuotta oli kulunut, ilmestyi hänelle Siinain 

vuoren erämaassa enkeli palavan orjantappurapensaan liekissä. 

(Ap. t. 7:30) 

 

7 Mooses oli kuollessaan sadan kahdenkymmenen vuoden vanha, 

mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen 

elinvoimansa ollut kadonnut. (5. Moos. 34:7) 

 

• Mooses oli vastaanottamassa Jumalan kymmenen käskyn lakia Siinain vuorella 

40 päivää – Jeesus paastosi yksinäisyydessä kasteensa jälkeen 40 päivää 
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18 Mooses meni pilven keskelle ja nousi vuorelle. Mooses oli vuorella 

neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. (2. Moos. 24:18) 

 

2 Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä 

yötä, tuli hänen lopulta nälkä. (Matt. 4:2) 

 

• Israelin kansan autiomaavaellus Mooseksen johdolla kesti 40 vuotta 

– yksi vuosi jokaista päivää kohden, jonka israelilaiset vakoojat olivat 

tutkimassa Kanaanin maata 

 

34 Niin kuin te neljäkymmentä päivää vakoilitte maata, niin saatte nyt, 

päivä vuodeksi luettuna, neljäkymmentä vuotta kärsiä pahoista 

teoistanne ja tulla tuntemaan, mitä se on, että minä käännyn teistä 

pois. (4. Moos. 14:34) 

 

 

3.5 LUKU 40 TUOMARIEN AIKANA 

 

• Israelin ensimmäisen tuomarin Otnielin aikana maassa oli 40 vuotta rauha 

 

ִניֵאל תְּ  עתניאל עָּ

henk. mask. (7x) Otniel, "Jumala on minun väkevä leijonani", 

LXX Γοθονιήλ Gothonieel 

 ,ei esiinny BH:ssa muualla kuin Otni- ja Otniel-nimissä עתן√

arabiassa juuren merkitys "olla väkevä kuin leijona" 

sisarj. √אתן olla kestävä, vahva 

• Israelin ensimmäinen tuomari, 

Kalebin nuoremman veljen Kenasin poika 

 

1 Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen 

niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään 

kaikista Kanaanin sodista – 

2 hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaisten sukupolvet 

saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin 

ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet –: 

 – – 

4 Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen 

tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta 

oli antanut heidän isillensä. 
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5 Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, 

perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä, 

6 ja he ottivat heidän tyttäriänsä vaimoikseen ja antoivat omia 

tyttäriänsä heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliansa. 

7 Näin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja 

unohtivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat baaleja ja aseroita. 

8 Silloin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän myi heidät Kusan-

Riseataimin, Mesopotamian kuninkaan, käsiin. Ja israelilaiset 

palvelivat Kusan-Riseataimia kahdeksan vuotta. 

9 Mutta israelilaiset huusivat Herraa, ja Herra herätti israelilaisille 

vapauttajan, joka heidät vapautti, Otnielin, Kalebin nuoremman veljen 

Kenasin pojan. 

10 Herran henki tuli häneen, ja hän oli tuomarina Israelissa. Hän lähti 

sotaan, ja Herra antoi Kusan-Riseataimin, Aramin kuninkaan, hänen 

käsiinsä, ja Kusan-Riseataim sai tuntea hänen kätensä voimaa. 

11 Maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta. Sitten Otniel, Kenasin 

poika, kuoli. (Tuom. 3:1–2, 4–11) 

 

• Deboran ja Barakin aikana Israelissa oli rauha 40 vuotta 

 

1 Sinä päivänä Debora ja Barak, Abinoamin poika, lauloivat näin: 

– – 

31 Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra. Mutta ne, jotka häntä 

rakastavat, ovat niin kuin aurinko, kun se nousee voimassansa." Ja 

maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta. (Tuom. 5:1, 31) 

 

• Gideonin aikana maassa oli rauha 40 vuotta 

 

28 Niin täytyi Midianin nöyrtyä israelilaisten edessä, eikä se enää 

nostanut päätänsä. Maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta, niin kauan 

kuin Gideon eli. (Tuom. 8:28) 

 

• pappi Eeli toimi Israelissa tuomarina 40 vuotta 

 

18 Kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan 

taaksepäin portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli, sillä hän oli vanha 

ja raskas mies. Hän oli ollut tuomarina Israelissa neljäkymmentä 

vuotta. (1. Sam. 4:18) 

 

• israelilaiset joutuivat elämään 40 vuotta filistealaisten alaisina 

 

 

3.6 LUKU 40 KUNINGASAIKANA 
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• Saulin, Daavidin ja Salomon hallitusajat 

 

• Goljat koetteli israelilaisten kärsivällisyyttä 40 päivän ajan, 

ennen kuin Daavid hänet lingolla surmasi (1. Sam. 17:16) 

 

• profeetta Elia kulki Jumalan antaman ruoan voimalla 40 päivää ja yötä, 

kunnes hän tuli Siinain eli Horebin vuorelle 

 

• syntisen Niniven kaupungin asukkaat saivat 40 päivää aikaa tehdä parannus 

(Joona 3:4) 

 

 

4. LUKUARVO 13 

 

Luku kolmetoista esiintyy Raamatussa ensimmäisen kerran kapinasta 

kerrottaessa. 

 

4 Kaksitoista vuotta he olivat olleet Kedorlaomerille alamaiset, mutta 

kolmantenatoista vuotena he tekivät kapinan. (1. Moos. 14:4) 

 


