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Oliko Raamatussa jättiläisiä?

Were There Giants in the Bible?

By Dave Daubenmire, February 24th, 2022

Olen viime aikoina tutkinut rennosti koko jättiläisjuttua hellittämättömässä totuuden 

etsinnässäni. Tutkimukseni johti minut Steve Quayle'iin ja hänen ihanalle sivustolleen,

jossa hänen syväsukelluksensa tähän kiistanalaiseen aiheeseen sai minut ja miljoonat

muut todella kyseenalaistamaan, olemmeko saaneet koko tarinan jättiläisistä ja niiden

suhteesta henkimaailmaan.

Monet uskovat eivät mainitse tätä aihetta pelätessään vertaispilkkaa. Mutta 

"tarkemman tarkastelun jälkeen" miljoonat kristityt saavat päivittäin valistusta 

"pahoista hengistä korkeuksissa" ja siitä, mitä Raamattu itse asiassa opettaa näistä 

pimeistä voimista.

Kiinnostukseni heräsi erityisesti, kun näin tämän artikkelin   esiintyvän 

internetvirrassani.

RAAMATULLISTEN "NEFILIMIEN" JÄÄNTEIDEN LÖYTYMINEN HERÄTTÄÄ 

KYSYMYKSIÄ JÄTTILÄISTEN ROOLISTA LOPUNAJASSA.

https://newswithviews.com/were-there-giants-in-the-bible/
https://www.israel365news.com/90984/were-the-remains-of-biblical-giants-just-uncovered/
https://newswithviews.com/author/dave/


Kiinassako löydetty jättiläisiä , sanoin itselleni Mitä hittoa tuo nyt oikein on?  Niinpä 

tartuin syöttiin ja klikkailin. Näyttää, että Kiinasta oli kaivettu esiin yli 5000 jättiläisten

luurankoa. Tietenkin, kuka nyt uskoisi kiinalaisia... mutta se sai minut kaivelemaan 

hieman lisää. Ystäväni Steve Quayle ja L.A. Marzulli olisivat ylpeitä minusta.

Internet-etsintäni johti minut hyvämaineiseen lähteeseen Answers in Genesis (AIG), 

josta löysin kiehtovan artikkelin aiheesta "Jättiläiset Raamatussa".

Kuten monet teistä, olin kuullut Goljatista ja minulle kerrottiin, että hänellä oli neljä 

veljeä, mutta minulla ei ollut aavistustakaan siitä, kuinka usein jättiläiset mainitaan 

Raamatussa. Sallikaa minun tehdä teille yhteenveto AIG:n väen ja tutkija Tim 

Chafey  'n tekemästä hienosta tutkimuksesta. Seuraavat viitteet ovat Chafey'n työstä.

Jättiläiset mainitaan Raamatussa ensimmäisen kerran luvussa 1.Moos. 6: " Siihen 

aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät 

ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan 

kuuluisia sankareita."
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Heille annettiin nimiä... melkein kuin heimojen tai lajien... Nefilim, Anakim, Rephaim, 

Amorilaiset, Emim ja Zuzim.

Amorilaiset mainitaan Raamatussa yli 80 kertaa, ja jo varhain jotkut heistä liittoutuivat

Aabrahamin kanssa (1.Moos. 14:13).

Eemiläiset asuivat muinoin siellä,  suuri, lukuisa ja kookas kansa niinkuin anakilaiset.

Ja samoin kuin anakilaiset luettiin heidätkin refalaisiin; mutta mooabilaiset kutsuivat 

heitä eemiläisiksi.  (5. Moos. 2:10-11).

Samsumilaisia (lähes varmasti samoja kuin jakeessa 1.Moos. 14:5 mainittuja 

suusilaisia) kutsuttiin myös jättiläisiksi, ja heidät luetellaan samassa luvussa kuin 

eemiläiset. 

Refalaiset on yleisin nimi, jota Raamatussa käytetään jättiläisistä. (esim. 5. Moos. 

3:11, 13). Se voi viitata tiettyyn kansanryhmään, tai se voi olla termi, joka tarkoittaa 

yksinkertaisesti jättiläisiä. Myös yksikkömuoto, raafa, esiintyy useita kertoja (esim. 2. 

Samuel 21:16, 18, 20).

Sana Nefilim, joka on käännetty "jättiläisiksi" luvussa 1.Moos. 6, on hepreankielinen 

sana ja monissa raamatunkäännöksissä se yksinkertaisesti translitteroidaan 

sellaiseksi. Nefilimit mainitaan uudelleen, kun vakoojat palaavat Kanaanin maan 

tutkimusmatkaltaan.

Anakilaiset mainitaan useissa näistä kohdista. He olivat kenties tunnetuimpia 

jättiläisistä, jotka asuivat Kanaanin maassa Eksoduksen aikaan.

Tutkitaanpa asiaa tarkemmin. Tässä on luettelo Raamatussa mainituista 10 

suurimmasta jättiläisestä. Löydät linkin tästä.   

• Oog, Baasanin kuningas, 5.Moos. 3:11

• Goljat Gatista, 1.Sam. 17:4

• Jisbi-Benob, Goljatin poika (2.Sam. 21:16,17)

• Saf (myös nimellä Sippai) (2 Sam. 21:18; 1.Aik. 20:6)

• Lahmi (2.Sam. 21:20; 1.Aik. 20:5)

• Epätavallinen nimetön jättiläinen. (2.Sam. 21:20)

• Anak (Joosua. 11:22)

• Anakin 3 poikaa Ahiman, Talmai ja Seesai. (ks. 4.Moos. 13:22; Joosua 15:14; 

Tuom. 1:10)
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On niin paljon, mitä emme tiedä Raamatusta ja tänä päivänä on käynnissä suuri 

paljastuminen. Monet uskovat, että nefilimit olivat langenneiden enkelien ja 

ihmisnaisten sekasikiö. Koska langenneet enkelit eivät olleet ihmisiä, he olivat 

kuolemattomia eivätkä voineet kuolla. Näin ollen heistä tuli "ruumiittomia henkiä", 

jotka nykyään vaeltelevat näkymättömässä henkimaailmassa etsien ruumista, johon 

asettua.

Ef. 6:12:  “Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, 

valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden 

henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. ”

Voisivatko nuo ruumiittomat henget olla demoneita, joita vastaan niin monet 

kamppailevat nykyään?

Raamattu sanoo, että "niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva Ihmisen Pojan 

tullessa". Mitä tapahtui Nooan päivinä? Sekoitettiinko DNA? Voisiko nykyajan 

transhumanismiliike olla kopio siitä, mitä tapahtui Nooan aikana?

Älä unohda, että taistelu käytiin "käärmeen SIEMENEN ja naisen SIEMENEN" välillä.

Olemmeko näkemässä Nooan päivien toistumisen? Ovatko paholaisen opetuslapset 

jälleen kerran sekaantumassa naisen siemeneen (DNA)?

Tutustu Steve Quayle'in työhön: https://www.gen6giants.com/    Meitä varoitetaan 

Raamatussa, että "minun kansani tuhoutuu tiedon puutteesta".  Joskus se, mitä 

tiedät, ei ole tärkeää... vaan se, mitä et tiedä.

Tiesitkö, että jättiläiset mainitaan kaikkialla Raamatussa? Miksi et tiedä? Onko sillä 

väliä? 

Mitä muuta pastorisi ei ole opettanut sinulle? Mitä muuta et tiedä?
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