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0. TALLENTEET JA DOKUMENTTEJA 

 

Kristus kirjaimissa 12, Dalet 1/4, 17.12.2017 (0.27) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/pldthmzdry3d/ 

Youtube-video: https://youtu.be/r5krnQfh_iQ 

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

 

Kristus kirjaimissa 13, Dalet 2/4, 7.1.2018 (0.23) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/p95qt78p1r2r/ 

Youtube-video: https://youtu.be/MB_HPPoLjM0 

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

 

Kristus kirjaimissa 14, Dalet 3/4, 14.1.2018 (0.26) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/pbj904ld55br/ 

Youtube-video: https://youtu.be/coI9fjw8JQg 

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

 

Kristus kirjaimissa 15, Dalet 4/4, 21.1.2018 (0.27) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/p7dnu5dx76oy/ 

Youtube-video: https://youtu.be/T84yhloWZ0o 

Tekstitiedosto: https://gen.fi/h6k-4-dalet.html 

 

H2 דלה dala j. (6/106) nostaa ylös 
     https://gen.fi/h2-dlh.html 

 

 

1. KIRJAIMEN NIMI JA MERKITYS 

 

ֶלת ד 4  dalet > kreik. Δ δέλτα delta > lat. D דלת ד ָּ֫
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Dalet on pausamuoto sanasta "delet" fem. (87x): ovi, arkun kansi, (saranoilla 

käännettävä) portti, kirjan palsta ("ovi" kirjakäärörullan tekstiin, joka 

käännetään auki). Sana johtuu dala-juuresta, joka tarkoittaa tuen varassa ylös 

nostamista tai kääntämistä sekä riippumista. Kristus nostettiin puun varassa ylös 

ristille riippumaan minun ja sinun syntien sovitukseksi. 

 

H2 דלה dala j. (6/106) nostaa ylös 
     https://gen.fi/h2-dlh.html 

 

 

2. PAUSAMUOTOISET KIRJAIMET 

 

Dalet on siis pausamuoto ovea tarkoittavasta delet-sanasta. Pausa tarkoittaa 

sanan pitkää, painollista tai kunnioittavaa muotoa, jonka lausumisen jälkeen 

tulee pitää tauko eli "paussi", ja miettiä mitä tuli sanotuksi. Heprealaisessa 

kirjaimistossa on neljä segolaatista muodostettua pausamuotoista kirjainta 

(suluissa on sekä kirjaimen gematrinen arvo että kirjaimen järjestysluku): 

 alef (1/1) א

 dalet (4/4) ד

 lamed (30/12) ל

 samech (60/15) ס

 

Lukuleikki pausamuotoisten kirjainten gematrisen arvon mukaan 

(1 + 4 + 30 + 60 = 95 > 9 + 5 = 14 > 1 + 4): 

pienin luku eli mispar katan on 5. 

 

Lukuleikki kirjainten järjestysluvun mukaan 

(1 + 4 + 12 + 15 = 32 > 3 + 2): pienin luku on 5. 

 

Luku 5 eli ylistävää/huutavaa ihmistä, henkäystä ja henkeä tarkoittava he-

kirjain on Pyhän Hengen symboli, joka läpäisee koko heprean kirjaimiston. 

Myös nämä pausamuotoiset kirjaimet ovat erityisellä tavalla Pyhän Hengen 

antamia Kristus-kirjaimia. 

 

 

3. DAAVIDIN NIMI 
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Daavidin nimessä on kaksi dalet-kirjainta, joiden välissä on naulaa tarkoittava 

kirjain "vav". David-nimi tarkoittaa "rakas, armas, lemmitty". Nimen 

konkreettinen merkitys on "(sylissä) keinuteltu/keinutteleva". 

ִוד  ,David (799x, Ruut 4:17, 1. Sam. 16:13) Daavid, "lemmitty ד 

sylissä keinuteltu" 

ִויד  David (276x, Aikakirjat ym.) ד 

√ דוד  dud j. ottaa vastaan, rakastaa 

 dod mask. setä, eno, rakas דֹוד

√ דנו  nud j. liikkua edestakaisin 

ה  nadneda fem. keinu ַנְדֵנד 

 

Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. 

Ainosyntyinen Jumala, joka on Isän sylissä, 

on hänet ilmoittanut. (Joh. 1:18 korjattu käännös) 

 

Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· 

μονογενὴς Θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς 

ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 
 

Vanhassa heprean kirjaimistossa eli muinaishepreassa dalet-kirjain oli kärki 

ylöspäin oleva kolmio "delta" ∆. Meidän käyttämissämme latinalaisissa 

kirjaimissa oleva iso D-kirjain on muokkautunut tästä kolmiosta. Kun kaksi 

dalet-kirjainta (∆) on päällekkäin, toinen ylösalaisin, muodostaa se 

kuusisakaraisen ns. daavidintähden, joka on yleinen juutalaisuuden tunnus. 

Se esiintyy esim. Israelin lipussa. Heprean kielessä kuvion nimi on Magen 

David eli "Daavidin kilpi". 

 

Daavidintähti on siis Daavidin nimi, joka tarkoittaa "rakas", "sylissä 

keinuteltu". 

Δ + Δ >  

 

 

3. DALET-KIRJAIMEN KRISTUS-SAARNAA 
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Yksi Vapahtajamme Johanneksen evankeliumiin kirjatuista seitsemästä suuresta 

Minä Olen -lausumasta tuo julki juuri sen, että Jeesus on "Dalet" eli Ovi 

taivaaseen. Minä Olen (hepr. Ehje) on Jumalan nimi. 

 

13 Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen 

israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt 

minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen 

nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 

 

14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen, joka minä olen." Hän 

sanoi: "Sano Israelin lapsille näin: 'Minä Olen (Ehje)' lähetti minut 

teidän luoksenne." (2. Moos. 3:13–14) 

 

אֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֶשה ַוי ָּ֫  ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיֶ֑ה מ 

אֶמר ה ת אַמר ִלְבֵני ַוי ָּ֫ אֵ ־כ   לִיְשר 

ם׃ ִני ֲאֵליֶכֶֽ ַחָּ֫  ֶאְהֶיה ְשל 
 י״ד ג׳ שמות

 

 Jahve Hän On יהוה

 

– 1. Minä Olen Elämän Leipä (Joh 6:35) 

– 2. Minä Olen Maailman Valo (Joh. 8:12) 

– 3. Minä Olen Lampaiden Ovi (Joh. 10:7) 

– 4. Minä Olen Hyvä Paimen (Joh. 10:11) 

– 5. Minä Olen Ylösnousemus ja Elämä (Joh. 11:25) 

– 6. Minä Olen Tie ja Totuus ja Elämä (Joh. 14:6) 

– 7. Minä Olen Tosi Viinipuu (Joh. 15:1) 

 

1 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta 

lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. 

 

2 Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. 

 

3 Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän 

kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. 

 

4 Laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat 

seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. 
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5 Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, 

koska eivät tunne vierasten ääntä." 

 

6 Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, 

mitä hänen puheensa tarkoitti. 

 

7 Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: 

Minä Olen Lampaiden Ovi. 

 

8 Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; 

mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. 

 

9 Minä Olen Ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän 

pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. 

(Joh. 10:1–9) 

 

Samasta Jeesus-ovesta kertovat myös seuraavat raamatunkohdat: 

 

19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä 

Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, 

 

20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka 

käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta – – (Hepr. 10:19–20) 

 

6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä Olen Tie ja Totuus ja Elämä. Ei 

kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani." (Joh. 14:6) 

 


