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1. NIMI JA MERKITYS 

 

ִין ז 7 ן״זי ז ַ֫  zain PBH ase, miekka, weapon, sword 

 

> kreik. Ζ ζ dzeeta > lat. Z 

 

 

1.1 ASE 

 

15 Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu 
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ase, kantamaan minun nimeäni pakanoiden ja kuningasten ja Israelin 

lasten eteen. 

 

16 Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen on pitää 

kärsimän minun nimeni tähden." (Ap. t. 9:15–16) 

 

Kristus on se Jumalan "valittu ase", jonka kautta hän tekee tyhjäksi kaikki pahan 

voimat ja aseet: 

 

17 Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva teho-

ton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, 

sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa, tämä 

heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra. (Jes. 54:17) 

 

 

1.2 MIEKKA 

 

24 Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle 

kerubit ja välkkyvän, kääntyilevän miekan vartioimaan elämän puun 

tietä. (raakakäännös 1. Moos. 3:24) 

 

13 Tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmän-

sä ja näki miehen seisovan edessään, paljastettu miekka kädessä. Joo-

sua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Oletko sinä meikäläisiä vai 

vihollisiamme?" 

 

14 Niin hän sanoi: "En, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja 

olen juuri nyt tullut." Niin Joosua heittäytyi kasvoilleen maahan, ku-

marsi ja sanoi hänelle: "Mitä Herrallani on sanottavana palvelijal-

leen?" 

 

15 Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, 

sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Joosua teki niin. (Joos. 5:13–15) 

 

5 Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he 

vuoteissansa. 

 

6 Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksite-

räinen miekka. (Ps. 148:5–6) 

 

7 Herää, miekka, minun Paimentani vastaan ja minun lähintä 

miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot 

lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä koh-
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den. (Sak. 13:7) 

 

34 Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Kat-

so, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa 

ja merkiksi, jota vastaan sanotaan 

 

35 – ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä – että monen sy-

dämen ajatukset tulisivat ilmi". (Luuk. 2:34–35) 

 

16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki 

pahan palavat nuolet, 

 

17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on 

Jumalan Sana. (Ef. 6:16–17) 

 

12 Sillä Jumalan Sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin 

mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sie-

lun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitus-

ten tuomitsija; (Hepr. 4:12) 

 

16 Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen 

suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat 

niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. (Ilm. 1:16) 

 

15 Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kan-

soja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaik-

kivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. (Ilm. 19:15) 

 

 

2. TÄYDELLISYYDEN LUKU 

 

Seitsemän on Jumalan täydellisyyden luku. Erityisesti seitsenpäiväinen luomis-

viikko kuvastaa tätä täydellisyyttä. Jumala on myös antanut ilmoituksensa eli 

Pyhän Raamatun seitsenjaollisena. 

 
H6G Gematria Johdanto (1. Moos. 1:1) [5. Seitsenjaollisuus] 
     https://gen.fi/h6g-1-1-1.html 

 

 

3. KUUSI ON IHMISEN LUKU, SEITSEMÄN HERRAN LUKU 

 

 kolmiyhteinen täydellinen Jumala זזז 777 •
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 ihmisen ja pedon luku (Ilm. 13:18) ווו 666 •

 

Ihminen luotiin kuudentena luomispäivänä. Luku kuusi kuvastaa Raamatussa 

ihmisyyttä. Raamatullisessa ajattelussa ihmisyys on suhteessa Jumalaan aina 

feminiininen. Herra on vahva, aktiivinen ja aloitteen tekevä; ihminen on vas-

taanottava, passiivinen ja heikko. Herra rakastaa ja ihminen tulee rakastetuksi. 

 

Jumalan luoman naiseuden syvimpiä asioita ovat halu ja tarve tulla rakastetuksi, 

ihailluksi ja huomatuksi, turvatuksi ja puolustetuksi. Jumalan luoman mieheyden 

keskeisiä ominaisuuksia ovat puolestaan halu ja tarve rakastaa eli halu nähdä 

vaivaa ja tehdä työtä ihailemansa ja rakastamansa puolesta, halu käyttää (ja 

myös näyttää!) omaa voimaansa ja taitoaan rakkautensa kohteen turvaamiseksi. 

 

Tästä Jumalan mieheen asettamasta halusta rakastaa ja suojella vaimoaan kertoo 

omalla tavallaan myös turkulaisten Ruohosen veljesten Matin ja Tepon 

takavuosien renkutus: 

 

Mä joka päivä töitä teen 

Joka ainoa aamu seitsemäksi meen 

Sen kaiken teen mä siksi vain 

Koska kulta sä jaksat olla mun omanain 

 

Herra antaa itsensä alttiiksi ja kärsii vaivaa, jotta ihminen pelastuisi. Jumala ra-

kastaa ihmistä ja ihmisen tulee kunnioittaa Herraansa. Jumala on ihmisen aukto-

riteetti, ihminen taas Jumalan huolenpidon, rakkauden ja hellyyden kohde. 

 

Heprealaisen aakkoston kirjain zain, (soinnillinen s, ei tsain) lukuarvoltaan seit-

semän, on maskuliinisuutta eli mieheyttä tarkoittava sana. Luku seitsemän on 

Raamatun yleisin luku lukujen kaksi ja kolme jälkeen, mm. Ilmestyskirjassa se 

mainitaan yli 50 kertaa. 

 

Vav eli luku kuusi on Messiaan ihmisyyden luku, seuraava aakkonen zain eli lu-

ku seitsemän puolestaan Messiaan jumaluuden eli Jeesuksen täydellisyyden lu-

ku. Tähän viittaa myös Ilmestyskirjan tunnettu luku 666, jonka sanotaankin ole-

van ihmisen luku. 

 

Ihmisessä on UT:n opetuksen mukaan kolme osaa: ruumis, sielu ja henki. Tämä 

heijastelee omalla tavallaan kolmiyhteistä Jumalaa: Isä on henki (ihmisen sielu), 

Pojalla on ruumis (ihmisen ruumis), Pyhä Henki on henki (ihmisen henki). 

 

18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon lu-

vun, sillä se on ihmisen luku: sen luku on 666. (Ilm. 13:18) 
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Kreikankielisen tekstin "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas" gematri-

nen lukuarvo on 666. Jeesus tehtiin Golgatan ristillä synniksi, kirotuksi käär-

meeksi. 

 

KR92:ssa on ilman alkutekstin tukea lisätty sana "erään" (ihmisen luku), mikä 

on harhaanjohtavaa. Tässä puhutaan ensisijaisesti siitä, että peto – ja ihminen, 

joka on pedon kelkkaan lähtenyt pyrkimään jumalaksi Herran paikalle – yrittää 

kaikessa jäljitellä elävää kolmiyhteistä Jumalaa. Täydellisen kolmiyhteisen Ju-

malan symbolinen luku olisi 777. 

 

Kristikunnan historian läpi on laskettu eri hirmuvaltiaiden nimien kirjaimista tu-

levia summia. Sopiva kieli ja kirjoitusasu valiten saadaankin luku 666 sopimaan 

melkein keneen tahansa: keisari Neroon, Staliniin, Hitleriin, Bill Gates junioriin 

ja varmaan myös Putiniin. Monet näistä historian julmimmista miehistä ovatkin 

tehneet itsestään jumalia ja vainonneet kristikuntaa, joten pedon henki heissä on 

toki vaikuttanut. 

 

Luku 666 tarkoittaa syvimmiltään sitä, että Perkele yrittää joka kohdassa olla 

Jumalan veroinen, mutta ei siihen kuitenkaan aivan pysty. Saatanalla on omaan 

erityisasemaan luotuisuutensa perusteella lähes jumalalliset ominaisuudet: vii-

sain, valtaaomaavin, rikkain, kaunein ja musikaalisin kaikkien luotujen keskellä 

(Hes. 26:13, Hes. 28:12–19, Matt. 4:8–9, Ef. 2:2, Ef. 6:12). 

 

Vielä langettuaankin sillä on nuo ominaisuudet. Siksi se kykenee jäljittelemään 

monissa asioissa Jumalan tekoja ja tekemään jopa monenlaisia ihmeitä. 

 

Mutta syntien sovittamiseen ja kuoleman voittamiseen, syyllisen omantunnon 

puhdistamiseen, toisiinsa erottamattomasti kuuluviin totuuteen ja rakkauteen, se 

ei kykene. Ainoa, joka voi meidät pelastaa meiltä itseltämme, syntiseltä luonnol-

tamme ja läpikotaiselta pahuudeltamme, on Herra Jeesus Kristus. Hänelle yksin 

olkoon kiitos, ylistys ja kunnia kautta kaikkien sukupolvien! Aamen. 


