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 גַּמַּלַּיאַּלGAMLIEL, GAMALIEL
https://genfibeta.weebly.com/h7-gamliel.html
(genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/)

19.11.2017 (0.25) Kristus nimissä (5) Gamaliel
AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/p1hpa4rbk7ra/
Youtube-video: https://youtu.be/NX4PZ3WXY1w
Tekstitiedosto: https://genfibeta.weebly.com/mj-gamaliel.html
(genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/)

 גמליאל גמליאלGamliel henk. mask. (5x, H1511, 4. Moos. 1:10)
Gamliel, Gamaliel, "minun täydellisyyteni, hyvitykseni, palkkioni,
maksuni, kostoni on Jumala", "my perfection, recompense, reward,
payment, revenge is God"
Gamliel on nyky-Israelissa käytössä oleva nimi. Etunimenä se on harvinainen,
mutta sukunimenä yleisempi. Naisennimenä muodossa Gamlielit, joka on
harvinainen etunimenä mutta sekin tunnettu sukunimenä erityisesti
laulajattaresta nimeltä Esther Gamlielit (1919–2012). Naisennimenä on
olemassa myös muoto Gamliela.

גמליאלית גנליאלית
גמליאלָה גמליאלה
LXX Γαμαλιήλ Γαμαλιηλ Gamalieel (UT 2x) Gamaliel
MJ Gamaliel, https://genfibeta.weebly.com/mj-gamaliel.html
(genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/)

H2  גמלgamal, suorittaa loppuun,
https://genfibeta.weebly.com/h2-gimel-mem-lamed-gamal-suorittaa-loppuun.html

H2  אלהala (7x) nostaa käsi: vannoa
https://genfibeta.weebly.com/h2-alef-lamed-he-ala-nostaa-kasi-vannoa.html

LUKUKAPPALEET RAAMATUSTA
(Apt. t. 22:1–18)
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1 "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa, mitä minä nyt teille puolustuksekseni
puhun".
2 Kun he kuulivat hänen puhuvan heille aramean kielellä*, syntyi vielä
suurempi hiljaisuus. Ja hän sanoi:
3 "Minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu
tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan
noudattamaan isien lakia; ja minä kiivailin Jumalan puolesta, niin kuin te
kaikki tänä päivänä kiivailette.
4 Ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoen ja heittäen
vankeuteen sekä miehiä että naisia,
5 niin kuin myös ylimmäinen pappi voi minusta todistaa, ja kaikki
vanhimmat. Minä sain heiltä myös kirjeitä veljille Damaskokseen, ja minä
matkustin sinne tuodakseni nekin, jotka siellä olivat, sidottuina
Jerusalemiin rangaistaviksi.
6 Niin tapahtui, kun minä matkalla ollessani lähestyin Damaskosta, että
keskipäivän aikaan yhtäkkiä taivaasta leimahti suuri valo minun
ympärilläni;
7 ja minä kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle: 'Saul, Saul,
miksi vainoat minua?'
8 Niin minä vastasin: 'Kuka olet, herra?' Ja hän sanoi minulle: 'Minä olen
Jeesus Nasaretilainen, jota sinä vainoat.'"
* käännöskorjaus

(Kol. 1:24–29)
24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu
Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa
hyväksi, joka on seurakunta,
25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka
minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,
26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta
polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,
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27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa
on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista
ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen
täydellisenä Kristuksessa.
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa
mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

(Hepr. 7:23–28)
23 Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut
heidän pysyä;
24 mutta tällä on katoamaton pappeus, sen tähden että hän pysyy
iankaikkisesti,
25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen
kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän
puolestansa.
26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton,
syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,
27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien, ensiksi
uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta
kaikkiaan, uhratessaan itsensä.
28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja,
mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan,
iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.
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