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0. TALLENTEET 

 

Kristus kirjaimissa 19, Vav 1/2, 18.2.2018 (0.25) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/puhi8n6gi47q/ 

Youtube-video: https://youtu.be/FBxV2-tNIgs 

Tekstitiedosto: https://gen.fi/h6k-6-vav.html 

 

Kristus kirjaimissa 20, Vav 2/2, 11.3.2018 (0.26) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/pah0c2tgmq7s/ 

Youtube-video: https://youtu.be/v0Sfws0huWQ 

Tekstitiedosto: https://gen.fi/h6k-6-vav.html 

 

 

1. NIMI JA MERKITYS 

 

ויוָ  ו 6 ו״וי   vav  > kreik. Ϝ ϝ digamma > lat. F 

> kreik. Υ υ hypsiilon > lat. U, V, W, Y 

 

ו  mask. (13x, 2. Moos.) kiinnityskoukku, haka ו 

vrt. 26 יהוה (= 2 x 13) 

 

 

2. KOLMEN METALLIN KOUKUT 
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Pronssi- eli kuparikoukut ("vavit") esipihan ympärillä 

 

ֶׁשת שתונח ְנח ֹ֫  nechoshet pronssi, kupari 

 

• tuomio: Kristus tuomittuna ristillä 

• Nehustan, pronssikäärme, 

jonka Mooses nosti erämaassa tangon päähän 

 

Hopeakoukut ilmestysmajan ympärillä 

 

ֶסף ףסכ ֶכֹ֫  kesef hopea, raha 

 

• lunastusmaksu eli vapaaksi ostaminen: 

Kristus osti meidät itselleen omalla viattomalla sovitusverellään 

לםיש ִׁשלֵּם  shilem, maksaa, "tehdä ehyeksi" 

 

Kultakoukut esiripun kiinnikkeinä 

 

ב  zahav kulta ז ה 

 välkehtiä, virrata valoa ja hohtaa kirkkaana; vetää puoleensa זהב√

 

• kulta tarkoittaa kuningasta ja Jumalaa 

 

ה הרונמ ְמנֹור   menora, kultainen lampunjalka ilmestysmajan pyhässä, 

jossa 7 lamppua 

• menorassa lukee Jeesuksen nimi: ישוע Jeshua (7 sakaraa) 

 

Esirippu on esikuva eli tulevaisen varjo Jeesuksen lihasta, joka on ripustettu uu-

deksi eläväksi tieksi kaikkein pyhimpään eli taivaaseen. 

 

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). 
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3. KOLMIKIRJAIMINEN JUURI 

 

 vuv j. (0/50537) kiinnittää yhteen ווו√

 

Kolme naulaa (www, 6–6–6!) saarnaa meille väkevästi Vapahtajamme mo-

lempiin käsiin sekä jalkoihin lyötyjä nauloja. Torinon käärinliinojen ristiin-

naulitun jalat oli lyöty ristiin kiinni yhdellä naulalla. Kristukseen on lyöty 

kolme naulaa. 

 

17 Kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pää-

kallonpaikalle, jota kutsutaan aramean kielellä Golgataksi. 

 

18 Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, 

yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle. 

 

19 Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se 

oli näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas". 

 

20 Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, 

jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu 

arameaksi, latinaksi ja kreikaksi. 

 

21 Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juu-

talaisten kuningas', vaan että hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten 

kuningas.'" 

 

22 Pilatus vastasi: "Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin." 

(Joh. 19:17–22) 

 

 

4. JA-SANA 

 

 ve- konj. (50524x) ja, mutta, lisäksi (heprean kielen yleisin sana) וְָ

 

Heprealaisessa VT:ssa eli Tanachissa on 304 901 sanavälillä toisistaan ero-

tettua sanaa. Lisäksi on yksikirjaimisia sanoja, kuten ve- eli ja-konjunktio 

sekä joitakin harvoja yhdyssanoja. Erisnimet ovat usein myös yhdyssanoja. 

Kaikkiaan Tanachissa on yli 400 000 sanaa. Joka kuudes sana alkaa siis ja-

sanalla. Numero kuusi on ja-sanan luku, Kristuksen ihmisyyden ja häneen 

iskettyjen naulojen luku. 



H6K 6 Vav (HEPREA JEESUS-KIELI KRISTUS KIRJAIMISSA) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

4 

 

Tämän ve-sanan eli yhden kirjaimen opiskelemalla osaa lukea heti jo noin 

17 % koko hepreankielisestä VT:sta. Hepreaksi sanassa on siis vain yksi 

kirjain, vav, joka on aakkoston kuudes kirjain ja on siten myös lukuarvol-

taan kuusi. Meidän aakkostossamme vav-kirjaimen kohdalla on f-kirjain. 

 

Jos joku ei ole vielä tähän mennessä tiennyt, niin todettakoon, että heprean 

kielessä kirjaimia ovat vain konsonantit. Heprean vokaalimerkit ovat yli 

tuhat vuotta tekstien kirjoittamisen jälkeen kirjainten oheen lisättyjä luke-

mista helpottavia apumerkkejä, eivät siis varsinaisia kirjaimia. 

 

Ja-sana on pienuudestaan huolimatta teologisesti erittäin tärkeä sana. Esi-

merkkeinä mainitsen seuraavat: 

 

• Jeesus on täysi Jumala ja täysi ihminen 

 

• Isä ja Poika ja Pyhä Henki on yksi Jumala 

 

• Jeesukseen uskova kastettu ihminen on samanaikaisesti vanhurskas 

ja syntinen 

 

• Jumalan sanan julistuksen tulee olla lakia ja evankeliumia 

 

• seurakunnalle ja erityisesti sen paimenviralle on annettu avainten 

valta ja tehtävä: julistaa katuville avaava synninpäästö ja sitoa 

katumattomat syntiin 

 

• Jeesuksen opetuslapseksi tullaan kasteen ja Raamatun sanan 

mukaisen opetuksen kautta 

 

• joka uskoo ja kastetaan, pelastuu 

 

• ihminen uudestisyntyy vedestä ja Hengestä 

 

• Raamattuun kuuluu Vanha ja Uusi testamentti 

 

• ikuisuudessa on kaksi paikkaa: taivas ja helvetti 

 

 

5. RISTIINNAULITTU LIHA 

 

Vav tarkoittaa hepreankielessä hakaa, koukkua ja kiinnitysnaulaa. Jeesuksen kä-

siin ja jalkoihin iskettiin ristillä naulat. 
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25 Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle [Tuomakselle]: "Me 

näimme Herran!" Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe hänen käsissään 

naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hä-

nen kylkeensä, en minä usko." (Joh. 20:25) 

 

1 Niinpä, kun minä tulin teidän luoksenne, veljet, en tullut pu-

heen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. 

 

2 Sillä minä olin päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään 

muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. 

(1. Kor. 2:1–2) 

 

Herra tahtoo, että mekin ristiinnaulitsemme vanhan lihamme himoineen. 

 

5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläi-

sessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylös-

nousemuksessa, 

 

6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kans-

saan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme 

enää syntiä palvelisi. (Room. 6:5-6) 

 

24 Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulin-

neet lihansa himoineen ja haluineen. (Gal. 5:24) 

 

Tämä lihan ristiinnaulitseminen tarkoittaa, että emme saa antaa vanhan langen-

neen ihmisemme eli lihamme ohjata ajatuksiamme, sanojamme ja tekojamme. 

Synti ei saa vallita Jeesuksen oman elämässä. Sen sijaan uuden ihmisen eli hen-

gellisen ihmisen, pyhässä kasteessa uudestisynnytetyn sekä Jumalan sanalla ja 

pyhällä ehtoollisella ravitun, tulee ohjata ja hallita mieltämme ja koko elä-

määmme. 

 

Tämä uuden ihmisen voittokulku on mahdollista vain siten, että 

 

• seurustelemme runsaasti Jumalan sanan kanssa 

 

• tulemme viikko viikolta ravituksi lyhentämättömän lain ja ehdottoman 

evankeliumin saarnalla 

 

• saamme säännöllisesti tunnustaa syntimme ja ottaa vastaan 

apostolisen paimenviran kautta Jumalan anteeksiantamuksen 
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• vastaanotamme usein Herramme tosi ruumiin ja pyhän veren alttarin 

sakramentissa 

 

 

6. KUUSI ON IHMISEN LUKU 

 

Kirjain vav on siis lukuarvoltaan kuusi. Kuusi on myös ihmisen luku: 

 

• ihminen luotiin kuudentena luomispäivänä (1. Moos. 1:26–31) 

 

• ihmisellä on kuusi työpäivää viikossa 

 

• heprealainen orja sai palvella kuusi vuotta, 

seitsemäntenä hänet piti vapauttaa 

 

• ihmisen tehtävänä oli viljellä maata kuusi vuotta, 

seitsemäntenä maa sai levätä 

 

• ihmisen ja samalla pedon luku on 666 (Ilm. 13:18) 

 

• Nebukadnessarin pystyttämä ihmistä kuvaava mutta jumalana palvottava 

patsas oli 60 kyynärää korkea ja 6 kyynärää leveä 

 

• jotkut raamatunselittäjät ovat laskeneet, että Raamatussa on kuusi ihmistä 

tarkoittavaa sanaa (en ole tätä vielä saanut varmistetuksi) 


