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H6N MESSIAS NIMISSÄ, https://www.gen.fi/h6n.html 

H6N Gabriel, https://www.gen.fi/h6n-gabriel.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

0. Tallenteet ja dokumentit 

1. Nimen merkitys 

2. Gabriel VT:ssa 

3. Gabriel UT:ssa 

4. Gever, voittoisa sankari 

 

 

0. TALLENTEET JA DOKUMENTIT 

 

Kristus nimissä 6, Gabriel 1/2, 25.3.2018 (0.22) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/puagv7i0t1ud/ 

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

Tekstitiedosto: https://www.gen.fi/h6n-gabriel.html 

 

Kristus nimissä 7, Gabriel 2/2, 8.4.2018 (0.25) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/pl8mpjca6ns8/ 

Youtube-video: https://youtu.be/q5c_In-GZjQ 

Tekstitiedosto: https://www.gen.fi/h6n-gabriel.html 

 

 

OE gavar, olla voimakkaampi, https://www.gen.fi/oe-gbr.html 

 

H2 גבר gavar (25/357) olla voimakkaampi, https://www.gen.fi/h2-gbr.html 

 

 

1. NIMEN MERKITYS 

 

Hepreankielinen Gabriel-nimi (hepr. Gavriél) tarkoittaa "Jumala on voimakas 

mieheni (sankarini)". 

ְבִריֵאל  גבריאל גַּ
 

Nimen alku, hepr. gavrí, "minun voimakas mieheni, sankarini", on 

taivutusmuoto géver-sanasta, jonka merkityksiä ovat esim. voimakas mies, nuori 

mies, sankari ja vastasyntynyt poikalapsi. Juurena on verbi gavár (gimel–bet–

resh), joka tarkoittaa "olla voimakkaampi, voittoisa". B- ja v-äänteet ovat bet-

kirjaimen eri muotoja. 
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Gabriel-nimi, gavár-juuri sekä siitä johtuvat sanat saarnaavat Kristusta. 

Erityisesti géver, "voimakas mies", tarkoittaa Vapahtajaamme.  

 

Jeesus käyttää Jumalasta heprealaista nimitystä "Voima", hepr. haGvurá 

(Matt. 26:64, Mark. 14:62, Luuk. 22:29), joka johtuu niin ikään juuresta gavar. 

ְגבּוָרה  הגבורה הַּ
 

64 Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: 

tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla 

puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." (Matt. 26:64) 

 

 

2. GABRIEL VT:SSA 

 

15 Kun minä, Daniel, olin nähnyt tämän näyn ja koetin sitä ymmärtää, 

niin katso, minun edessäni seisoi miehen (géver) muotoinen olento. 

16 Ja minä kuulin ihmisen äänen Ulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: 

"Gabriel, selitä tälle se näky!" 

17 Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin; ja 

hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja 

hän sanoi minulle: "Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun 

aikaa". 

 

18. Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot 

maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan. 

19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva 

viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa." 

(Dan. 8:15–19) 

 

20 Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani 

Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani, eteen 

minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. 

21 Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka 

minä olin nähnyt ennen näyssä, kiireesti kiitäen minun tyköni 

ehtoouhrin aikana. 

22 Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi: "Daniel, nyt minä olen 

lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. 

23 Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä 

ilmoittamaan; sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä 

näky. (Dan. 9:20–23) 
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3. GABRIEL UT:SSA 

 

18 Niin Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka minä tämän käsittäisin? 

Sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälliseksi tullut." 

19 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "MINÄ OLEN (kreik. EGOO EIMI) 

Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan 

sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. (Luuk. 1:18–19) 

 

Gabriel on ennalta oleva (pre-eksistentti) Kristus eli MINÄ OLEN: 

– Hän, joka seisoo Jumalan edessä 

– antaa uhrin  

– rukoilee meidän puolestamme 

– Hän, joka on lähetetty  

– puhumaan meille 

– julistamaan meille ilosanomaa 

 

Enkeli tarkoittaa Raamatussa usein nimenomaan juuri Kristusta. 

 

1 Katso, minä lähetän Sanansaattajani (Mal'achí, Enkelini), ja hän on 

valmistava tien minun eteeni. Äkisti on tuleva temppeliinsä Herra 

(ha'Adón), jota te etsitte, Liiton Enkeli (Mal'ach haBrít), jota te 

halajatte. Katso, hän tulee, sanoo HERRA Sebaot. (Mal. 3:1) 

 

30 Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin 

Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. 

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on 

annettava hänelle nimi Jeesus. 

32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman 

Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, 

valtaistuimen, 

33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen 

valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." 

 

34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun 

minä en miehestä mitään tiedä?" 

35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun 

päällesi, ja Korkeimman Voima varjoaa sinut; sen tähden myös se 

pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. 

(Luuk. 1:30–35) 

 

Korkeimman Voima (hepr. Gvurat Eljón), tarkoittaa Jumalaa. Se liittyy 

kiinteästi ilmaisuun Korkeimman Poika (Ben Eljón), joka on Kristus. 
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4. GEVER, VOITTOISA SANKARI 

 

Géver-sana on ladattu täyteen voimaa: sanajuuri "gavár" tarkoittaa: olla 

voimakkaampi, voittoisa, urhoollinen, sankarillinen. 

 

 

Juuressa on myös läsnä merkitys "peittää", se on "peittää voimalla", suomeksi 

voitaisiin sanoa myös "peitota". Peittämiseen liittyy vahvasti syntien 

peittäminen (hepr. kafár) eli sovittaminen, joka kuuluu samaan juurisanueeseen 

gavár-juuren kanssa. 

 

Nuoruus ei myöskään ole géver-sanasta kaukana – nuorta miestä tarkoittavien 

kohtien lisäksi se esiintyy kerran (Job 3:3) myös merkityksessä "vastasyntynyt 

poikalapsi". 

 

Géver on yksi Herramme nimistä. Se kertoo siitä, kuinka hän, taivaan Sankari 

(géver), tuli vastasyntyneeksi poikalapseksi (géver) Betlehemin seimeen. Ja 

ennen kaikkea, hän urhoollisesti nuorena miehenä (géver) taisteli voitokkaasti 

perkelettä vastaan Golgatan ristillä ja voitti (gavár)! 


