
Heprealainen ajattelu
Luento

Ota ylös osoite: www.heprea.com



Miltä näyttää alkuperäinen Heprealainen?

• Hän EI näytä tältä • Vaan hän näyttää tältä



Minkälainen uskot Heprealaisen kielen olleen?

• Onko muinainen keskiverto 

Heprealainen, kouluja käynyt moderni 

ihminen? Ei tietenkään ole.

• Onko Jumala ilmoittanut Sanansa niin, 

että sitä ei voi kyseinen keskiverto 

Heprealainen ymmärtää? Ei ole.

• Jos olet samaa mieltä, olet jo pitkällä!



Heprealaisen ajattelun omaksuminen 

ei edellytä Heprean kielen sanaston 

täydellistä hallintaa. Sen todistaa 

meille Adam (1. Moos 2).



Adam nimesi eläimet

• 1. Moos 2:20 Ja ihminen antoi nimet kaikille 

karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän 

eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka 

olisi hänelle sopinut. 

• Katsotaan nimiä..



Shor



Chazir



Gamal



Nachash



Zev



Traktor



Heprean kirjaimet ja äänteet kuvaavat

kohdetta aina käytännöllisellä tavalla. 

Mikäli ei, on kyseessä vierasperäinen 

sana tai muu kieli. Käydään kirjaimet 

läpi.





Mitä eroa saman kuuloisilla?

ע• (a)

כ• (k)

ׂש• (s)

ת• (t)

• Miksi isä on (אב) eikä (אע)?

• Miksi nälkä on (ּכפן) eikä (חפן)?

• Miksi Sapatti on (ׁשּבת) eikä (סּבת)?

• Miksi merkitä on (ּתאה) eikä (טאה)?

א• (a)

ח• (k)

ס• (s)

ט• (t)



Sanojen tulkitsemisen tieteellisyys

• Tieteessä on lakeja, ja tässä on seuraava laki: 
kullekin kirjaimelle on vain yksi tarina, ja se 
on aina yhtenäinen kokonaisuus.

• Tarina esimerkki: bet kirjain liittyy aina 
tarinaan ”menet kotiin ja olet siellä”.

• Jos sanassa siis on bet kirjain, sitä kirjainta ei 
sanassa ole milloinkaan mahdollista tulkita 
”hajottaa”, koska tarinalla joka liittyy 
ajatukseen ”hajottaa” ei ole mitään tekemistä 
bet kirjaimen tarinan kanssa.



2. Sanojen tulkitsemisen tieteellisyys

• Sanaa ei pidä tulkita turhan monimutkaisesti, tai 
sortuu omaan mahdottomuuteensa

• Vieressä on baqar, joka tarkoittaa: paikasta 
kulkeva korkea. Jos sen tulkitsee 
monimutkaisemmin, on vaikea nähdä yhteyttä:

• Bâqar (aurata), Bâqâr (sonni), Boqer (aamu)

• Näin tulkitsija näkee ettei tehnyt virhettä, ja 
kuka tahansa muu voi toistaa tulkinnan. Tämä 
on monien tieteenalojen yksi tärkeimpiä 
periaatteita.



Harjoitus yleisölle. Mitä tarinoita? Sitten: miten 

arvelet että sana käännetään?



Ba’ash. Tarkoittaa: paikassa vahva pureva. Kään: 

vihastuttava, inhottava, löyhkäävä, haiseva



2. Harjoitus yleisölle. Mitä tarinoita? Sitten: 

miten arvelet että sana käännetään?



Paqad. Levittää kiertää ovi. Kään: hoitaa, 

asettaa valtaan, laskea, kostaa, vierailla



Tauko

Kysymyksiä?



Perkele ei halua kenenkään ihmisen 

tiedostavan Heprean luonnetta, sillä 

kun sen luonne on selvä, kirjoittaa 

Mooses todellakin Messiaasta. Tämä 

on todella helppo todistaa.



Tämä on Raamatun 4. sana

• Alef-Tav on härkä-risti, 

ajatuksena vahva-merkki, 

käytetään ohjaamaan 

seuraavaan sanaan, 

symbolisesti Jumala 

Ristillä



Tämä on sana Ruach, kuten Ruach Ha’Qodesh

• Sanakirja kertoo että ruach

on tuuli tai henki. Sana itse 

kertoo että se on: korkealta 

alas erotettu. 

• Joh 3:13 Ei kukaan ole noussut ylös 

taivaaseen, paitsi hän, joka Taivaasta tuli 

alas, Ihmisen Poika, joka on Taivaassa.



Onko Evankeliumi vain sanoissa? Ei.

Se on sanamuodoissakin!



Näin sanot ”hän[mies] leikkaa”, tiqtsor

+



Näin sanot ”te[miehet] leikkaatte”, tiqtseru

+ +



Näin sanot ”te[miehet] leikkasitte”, qetsartem

+



Näin sanot ”te[miehet] ristiinnaulitsitte”, 

tselovetem

+



Ei ihme että heidän sydämiään pisti

• Apt 2:36 Varmasti tietäköön 

siis koko Israelin huone, että 

Jumala on hänet Herraksi ja 

Messiaaksi tehnyt, tämän 

Jeshuan, jonka te 

ristiinnaulitsitte.

•Apt 2:36 ידע־נאלכן 

כלו ברור כי  בית־ישראל

זה  את־ישועשם האלהים

לאדון צלבתםאשר 

ולמשיח׃



Miksi sitten kirkonmiehet eivät ole 

puhuneet asiasta? Koska he inhoavat 

Pyhää Kieltä, eivätkä ole sitä tutkineet. 

Eikä siinä kaikki. Heprea ei ainoastaan 

paljasta rabbeja taitamattomiksi, vaan 

myös kirkonmiehet.



Seuraavat ovat sanoja, jotka on ovelasti käännetty 

niin, että lukija saa virheellisen käsityksen ja 

kokonaiskuvan.

Näin em. Suomi-englanti:

”Suomalainen opetus kouluissa” – ”Finnish law in 

schools”

”Suomalainen kulttuuri” – ”Finnish tradition”

”Lapset söivät jäätelöä” – ”Kids ate popsicles”



Torah
Toora ei ole vain laki tai opetus.

Toora on yhtä kuin 

Ristiinnaulitseminen päähäsi!!

Heprean ajatus opetuksesta on, että 

merkki (risti) kiinnitetään päähän!

Onko siis Toora kumottu? Pois se!



Tooran tarkoitus on 

korottaa Jeshuaa ja viedä 

ihminen Ristille. Se tekee 

sen kaikkien viittojen 

(kään. ”käskyjen”) kautta. 

Mikään Toorassa ei ole 

vahingoksi, kunhan se 

Tooran mukaisesti (=ei 

rabbiinisesti) seurataan.



Shamar
Käännetään ”pitää”, niin kuin ”pitää 

laki”. Väitetään ”et voi pitää lakia”.

Mutta sanan ajatus on: purevalla 

aaltoilevalla päällimmäisenä.

Sana tarkoittaa 

aidata/turvata/vartioida.

Synnin katuja vartioi Tooraa.



Tooran vartiointi, pitäminen, on 

virheiden korjaamista. Tätä sanaa 

käytetään myös 1. Moos 2:15 

puutarhan hoidosta. Jos pidät 

puutarhaa kunnossa, pidätkö sinä 

ehjää puutarhaa? Et voi pitää sitä 

mikä ei ole hajonnut! Jumala tiesi 

että ihminen rikkoo Tooraa, siksi 

Hän juuri Käski sen pitää! 

Jos joku sanoo ”et voi pitää Lakia”, 

hän puhuu outoja.



Kippur
Käännetään ”sovitus” ja väitetään että Jeshua ”sovitti 

syntimme, siispä kippur uhri on tarpeeton”. Sovitus 

merkitsee kahden tai useamman välien, vaikka 

ikkunoiden tai ihmisten, sovittamista yhteen.

Mutta sana kippur merkitsee: peittää levittäen päälle.

Vanhalle lihalle ei ole Jeshuan kuolemassa mitään 

sovitusta Jumalan kanssa. Mutta, kun Temppelissä 

peitetään pahuus, vanha liha kestää ja ”vasta 

satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen”(Jes 65:20)



Chatta’ah
Monien mukaan Jeshua on viimeinen 

syntiuhri, chatta’ah. Se on ihan väärin.

Sanan ajatus on: erilleen keräisen 

voiman huomaa. Merkiten maalin 

ohittamisen huomautusta.

Sitä ateisti ei voi tehdä ennen 

pelastusta. Syntiuhri ei myös poista 

syntiä, vain todistaa siitä.



Chatta’ah on hyödytön 

kanaanilaiselle pakanalle, osallisia 

ovat vain Egyptistä pelastuksen 

(jeshuah) vastaanottaneet. Ensin 

jeshuah, sitten chatta’ah. Mutta 

monet asettavat chatta’ahille

hengenpelastusvoiman ja Jeshualle

vanhan lihan peittämisen voiman. 

Kun he tekevät syntiä, ja katuvat, 

he uskovat Jeshuan kuolevan 

uudestaan, niin että heidän vanhan 

lihansa synti on taas uudestaan 

peitetty!



Mutta, Jeshua ei ole chatta’ah, niin että 

Hänen kauttaan peitetään uudelleen 

vanhan lihan synnit! Joka on kuollut 

Jeshuassa, on uusi luomus, joka ei 

huteja (chata, ”syntiä”) tee! Jeshua ei 

toistamiseen kuole vanhan lihan hutiesi 

takia!

1Joh 5:17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja 

on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. 

1Joh 5:18  Me tiedämme, ettei yksikään 

Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan 

Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä 

vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 

Chatta’ah ei ole pelastusta varten, vaan 

vanhan lihan peittämistä varten. Ilman 

katumisen rituaalia, jossa on muistutus 

Jeshuan Veren hinnasta ja 

vuodatuksesta, vanha liha ei näe synnin 

peittoa.

Jos tämä on vaikea ymmärtää, ajattele 

sitä faktaa että uskovat ovat yhtä 

sairaita kuin kaikki muutkin. Mutta jos 

heidän vanhan lihan hutinsa olisivat 

peitetyt, he olisivat ruumiillisesti 

terveitä!



Heb 10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi 

annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. 

Jer 31:34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa 

eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Jehova'. Sillä he 

kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, 

sanoo Jehova; sillä minä annan anteeksi heidän 

rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

Ilm 21:22 Mutta Temppeliä minä en siinä nähnyt; 

sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen Temppeli, 

ja Karitsa. 

Jes 65:20  Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain 

muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi 

päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, 

ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu 

kiroukseen.

Jes 2:2  Aikojen lopussa on Jehovan Temppelin 

vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, 

kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat 

virtaavat sinne. 

Jes 2:3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 

"Tulkaa, nouskaamme Jehovan vuorelle, Jaakobin 

Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille 

teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; 

sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Jehovan 

sana". 

Siten nämä eivät puhu samasta 

ajasta ja ulottuvuudesta



Shabbat
Raamattusi kääntää sanan Lepopäiväksi. 

Se on puutteellinen käännös.

Sanan ajatus on: syö kodissa merkiksi.

Sapatin merkki on Risti. Jokainen Sapatti 

on Jeshuan Ristinkuoleman muistoateria. 

Sapatin, 7. päivän rikkominen on 

kuolemansynti, sillä se on kaiken Jumalan 

ihmiselle tekemän Työn (1 - 6. päivä), 

mukaan lukien Ristintyön pilkkaamista.



Lisätietoa ja työkalu, ei tarvi

ihan kaikkea edellä mainittua 

muistaa:

www.heprea.com


