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(päivitelty 8.12.2022) 
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TAV-KIRJAIMEN MERKITYS 

 

י״ו ו״ית תָּ  fem. PBH tav-kirjain > kreik. Τ tau > lat. T 

 

Tav-kirjaimen gematrinen lukuarvo on 400, paikkalukuarvo 22. 

 

Tav on heprealais–aramealaisen aakkoston viimeinen kirjain ja tarkoittaa 

omistajan merkkiä eli "kruksia, rastia". Konkreettisesti se tarkoittaa 

Vapahtajamme ristiä – ja syvimmiltään häntä itseään. Meidän käyttämämme 

latinalaisen aakkoston t-kirjain on peräisin tavista ja muistuttaa sekin 

muodoltaan kirjaimen alkuperäisestä merkityksestä. 

 

Tav eli risti on yksi monista Pelastajamme nimistä. Jeesus sanoo itse olevansa 

tav (Ilm. 1:8, Ilm. 21:6, Ilm. 22:13). 

kreik. Α alfa ja Ω oomega < hepr./aram. א alef ja ת tav 

 

Tav on myös ainoa heprean kirjain, joka mainitaan kirjainmerkkinä Vanhassa 

testamentissa (Hes. 9:4, 6). Jo Vanhan liiton aikana Herra merkitsi omakseen ja 

pelasti ristin merkillä. 

 

ו  mask. (3x, Hes. 9:4, 6, Job 31:35) merkki, risti, ristinmerkki תו תָּ

 

3 Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, 

jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin 

puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä; 

 

4 Herra sanoi hänelle: "Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee 

("taavita") merkki (tav, risti) niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja 

valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään." 

 

5 Niille toisille hän sanoi minun kuulteni: "Kiertäkää kaupungin läpi 

hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako, 
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6 tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, 

mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan merkki (tav, risti); 

ja aloittakaa minun pyhäköstäni." Niin he aloittivat niistä miehistä, 

vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä. (Hes. 9:3–6) 

 

35 Oi, jospa joku kuuntelisi minua! Katso, tuossa on 

(ristin)puumerkkini (tav eli ristini)! Kaikkivaltias vastatkoon minulle! 

Jospa saisin riitapuoleni kirjoittamaan syytekirjan! (Job 31:35) 

 


