
H1 1 Ram venisa (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

1 

H1 1 RAM VENISA (Jes. 6:1 et al. & Loden, David) Korkea ja nostettu 
 

(päivitelty 29.10.2021) 

 

H1 1 Ram venisa (Jes. 6:1 et al. & Loden, David) Korkea ja nostettu 
     https://gen.fi/h1-1.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. Ram venisa 
2. Jae Tanachista (Jes. 6:1) 

3. Sanastoa 

 

 

1. RAM VENISA 
 

Jes. 6:1, Fil. 2:6–11 & Loden, David 1990 

 

ְזמֹון יחַ   ׃פִּ ָּׂשא ַהָמׁשִּ  ,ָרם ְונִּ

 .הֹוד ְוָהָדר ְלבּוׁשֹו

יחַ  י ַהָמׁשִּ בִּ  ,ָכאן ְבלִּ

 .ׁשֹוֵכן ְבֵהיָכלֹו
 

ְזֵבַח ְכֶׂשה  1  ,ָעָלה ַלמִּ

ֵלם ְכפֹוֶדה י הּוא ׁשִּ  .ָעְנׁשִּ

ְכַרע־ָכל ֶרְך תִּ  ,ֶבֶּ֫

 .ָלׁשֹון ֵכן תֹוֶדה־ָכל
 

ְׁשַתֲחוּו ְלָפָניו  2  ,הִּ

ינֹו ימִּ  .ֶׁשל ָהָאב ַהּיֹוֵׁשב לִּ

ְרֶאה־ָכל ן תִּ יִּ  ַעֶּ֫

יָריו ְבחִּ יָבתֹו לִּ  .ׁשִּ
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 ,שא המשיחירם ונ  ׃פזמון

 .הוד והדר לבושו

 ,בי המשיחיכאן בל

 .שוכן בהיכלו
 

 ,עלה למזבח כשה  1

 .לם כפודהינשי הוא שוע

 ,ברך תכרע כל

 .לשון כן תודה כל
 

 ,לפניו ּווהשתחו  2

 .היושב לימינו של האב

 עין תראה כל

 .בחיריושיבתו ל
 

pizmon:  Ram venisa haMashiach, 

hod vehadar levusho. 

Kan belibi haMashiach, 

shochen beheichalo. 

 

1.  Ala lamizbeach keSe, 

onshi hu shilem keFode. 

Kol berech tichra, 

kol lashon ken tode. 

 

2.  Hishtachavu lefanav, 

hajoshev limino shel ha'Av. 

Kol ain tir'e 

shivato livchirav. 

 

kertosäe:  Messias on korkea ja nostettu, 
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hänen pukunaan ovat kiitos ja kirkkaus. 

Täällä minun sydämessäni on Messias, 

hän asuu temppelissään. 

 

1.  Hän nousi teurasuhrialttarille Karitsana, 

hän maksoi minun rangaistukseni Sovittajana. 

Jokainen polvi tulee notkistumaan, 

jokainen kieli niin kiittämään. 

 

2.  Kumartukaa hänen eteensä, 

joka istuu Isän oikealla puolella. 

Jokainen silmä tulee näkemään 

hänen paluunsa valittujensa luokse. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Jes. 6:1) 

 

 

3. SANASTOA 

 

KERTOSÄE 

 

 .adj. [pa. partis.] yks. mask ָרם

ים ָרמֹות ָרָמה ָרם  ָרמִּ

 olla korkea (myös hengellisesti korkea, arvollinen) רום√

 "henk. mask. [Abram], "korkea isä" tai "isä on korkea ַאְבָרם

הּו ְרְמָיֶּ֫  "henk. mask. [Jeremia], "Jahve/Herra on korkea יִּ

tai "Jahve/Herra syöksee korkealta alas" 

 syöstä korkealta alas (רמי) רמה√

 "paik. fem. Rama [KR33 Raama], "korkea (kukkula) ָרָמה

 

 konj. (~50 000x) ja, mutta וְ 

 kiinnittää/liittää yhteen ווו√
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 ,mask. [pa. partis.] (13x, 2. Moos.) kiinnityshaka, koukku, naula ָוו

"kiinnittävä/liittävä" 

 

 nostaa, kantaa, nostaa/ottaa pois (נׂשא) נשא√

tx: ָּׂשא  nif. partis. yks. mask. nostettu, kohotettu, korotettu נִּ

 ;mask. [mem-nom.] taakka, kantamus ַמָּׂשא < ַמְנָׂשא*

profetia, "massa!" 

 

יחַ   mask. messias, Messias, Kristus, Voideltu ָמׁשִּ

√ שחמ  voidella 

י יחִּ  ,adj./subst. messiaaninen, Jeesukseen Messiaana uskova ְמׁשִּ

juutalaiskristillinen 

י יחִּ ית ְמׁשִּ יחִּ ים ְמׁשִּ ּיִּ יחִּ ּיֹות ְמׁשִּ יחִּ  ְמׁשִּ
adj. messiaaninen      

 

י יחִּ ית ְמׁשִּ יחִּ ים ְמׁשִּ יחִּ ּיֹות ְמׁשִּ יחִּ  ְמׁשִּ

subst. Jeesus-messiaaseen uskova ihminen      

 

י צריונ ָנְצרִּ  adj./subst. (pakana)kristillinen, 

"nasaretilaiseen uskova" 

 

 mask. kiitos, kunnia, kirkkaus הֹוד

√ היד  הֹוָדה heittää, ampua, hif. kiittää (ידי) 

 "fem. käsi, "heittäjä, kiittäjä ָיד

 fem. [tav-nom.] kiitos תֹוָדה

 

 "mask. (30x) "muita parempi, muista erotettava ָהָדר

– 1. kauneus, loisto, kirkkaus, kunnia 
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– 2. sitrus-hedelmät, "loistohedelmät" 

 erottaa muista, v. (6x) pitää parempana הדר√

 

 .mask. (31x) vaate, puku, tx: yks. + suff. yks. 3. mask ְלבּוׁש

 v. (112x) pukea (päälleen), pukeutua [ָלֵבׁש] לבש√

 

ה = adv. PBH täällä ָכאן  פֹּ

 siellä ָׁשם ≠

ה  ָוָׁשם פֹּ
siellä täällä      

 

 mask. (599x) ֵלב = mask. (252x) sydän, sisin, mieli ֵלָבב

tx: be-prep. + yks. + suff. yks. 1. c. 

 toimia keskuksena/sydämenä לבב√

י  adj. sydämellinen ְלָבבִּ

י ְלבָ  ּיֹותְלָבבִּ ים ְלָבבִּ ּיִּ ית ְלָבבִּ  בִּ
 

ּיֹות ְבָרכֹות  !ְלָבבִּ
Sydämelliset onnittelut! "Sydämelliset siunaukset!"      

 

vrt. ָעֵקב mask.! kantapää 

(kaksikolliset ruumiinjäsenet yleensä ovat feminiinejä) 

ב  henk. mask. Ja'akov [Jaakob] ַיֲעקֹּ

– 1. hän pitää kantapäästä kiinni 

– 2. hän seuraa kannoilla 

– 3. hän kääntää kantapäänsä toista vastaan eli pettää; petturi 

 

 .asua, tx: pa. partis. yks. mask שכן√

– pa. akt. partis. (tekevä, tekijä) on vahvoilla verbeillä ns. Joosef-kaavaa: 
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ֶסת סֹוֵסס ים סֹוֶסֶּ֫  סֹוְססֹות סֹוְססִּ

ֶנת ֹוֵכןׁש ים ׁשֹוֶכֶּ֫  ׁשֹוְכנֹות ׁשֹוְכנִּ

ים ָגָרה ָגר  ָגרֹות ָגרִּ

יָנה  fem. PBH Jumalan läsnäolo/kirkkaus, Shechina, Shekina ְׁשכִּ

ְׁשָכן  mask. [mem-nom.] (139x) telttamaja, Jumalan asuinpaikka מִּ

 adj./subst. naapuri ָׁשֵכן

ים ְׁשֵכנ ְׁשֵכָנה ָׁשֵכן  ֹותְׁשֵכנִּ
 

 mask. (80x) (L akk. ēgallu, "iso talo" < sum.) palatsi, temppeli ֵהיָכל

tx: be-prep. + yks. + suff. yks. 3. mask. 

vaihtoehtoinen etymologia: √יכל osata, kyetä, voida 

 

 

SÄE 1 
 

 nousta/kohota ylöspäin (עלי) עלה√

 prep. päälle, päällä, vastaan, (esim. kiitetään) jostakin ַעל

 adj. korkein, ylin ֶעְליֹון

 ֵאל ֶעְליֹון
korkein Jumala      

 

 nostaa kädet, osoittaa kädellä: v. (7x) vannoa, kirota, valittaa (אלי) אלה√

 prep. kohti, luo ֶאל

 prep. -lle, -lla, johonkin, joksikin לְ  <

ֶלה לּו} ֵאֶּ֫  dem.pron. nämä {ֵאֶּ֫
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לֹוהַ א    mask. Jumala, jumala 

sisarj. √איל olla korkea, osoittaa kädellä ylös 

 ,"mask. Jumala, jumala, "ylös kädellä osoitettava ֵאל

"Katso, Jumalan Karitsa!" 

 ,mask. (10x) suuri puu, tammi; pylväs ֵאלֹון

"ylös kädellä osoitettava" 

 ַמְמֵרא־ֵאלֹוֵני
Mamren tammisto, "Mamren tammet" (1. Moos. 14:13)      

 

 teurastaa uhriksi, uhrata (teurasuhri) זבח√

ְזֵבחַ  ְזַבח mask. mem-nom. alttari מִּ ־מִּ  

זְ  חֹותבְ מִּ ְזְבחֹות  ־מִּ  
– poikkeuksellisesti monikon st. abs. ‑muodossa vartalovokaalina 

aramealaistyyppinen lyhentynyt katkovokaali 

ַבח  mask. (veri)uhri ֶזֶּ֫

 תֹוָדה־ֶזַבח
kiitosuhri      

 

sisarj. √טבח teurastaa 

 ;"mask. [kattaal-tekijänn.] teurastaja, "tappaja ַטָבח

henkivartija; kokki ים  ַטָבחִּ

ית ּיֹות .fem ַטָבחִּ  ַטָבחִּ

ַחת]  [ַטָבחֹות .fem ַטַבֶּ֫

 

 prep. niin kuin, kuten, olla jonakin/jonkinlaisena כְ 

 yhdistää asia/henkilö ja nimi, v. nimittää, antaa kunnianimi (כני) כנה√
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 ,nostaa, kohottaa, kantaa [נׂשה] נשה = (נׂשא) נשא√

kantaa/viedä/ottaa pois 

הׂשֶ   mask. karitsa, "kannettava/nostettava; pois vietävä/otettava" 

 

 v. (9x) määrätä maksettavaksi vahingonkorvausta/veroa ענש√

ֶנׁש נשוע עֶֹּּ֫  mask. [kótεl-nom.] [å-segol.] (2x) vahingonkorvaus, vero, 

maksu, "korvaus/hyvitysmaksu" ים נשיםוע ֳעָנׁשִּ  

 ָעְנׁש-

vrt. ֶקר ים mask. [kótεl-nom.] [å-segol.] aamu בֶֹּּ֫  ְבָקרִּ

י  yks. + suff. yks. 1. c. minun aamuni ָבְקרִּ

sisarj. √אנש olla vahingonkorvausvelvollinen Jumalaa kohtaan: olla 

heikko, sairas, kuoleva, v. (1x, 2. Sam. 12:15) nif. sairastua 

יׁש  mask. mies, ihminen אִּ

ים  BH miehet, ihmiset, NH (vain) ihmiset ֲאָנׁשִּ

ָשה שהיא אִּ  fem. nainen, vaimo ים  ָנׁשִּ

 ,adj. [pa. pass. partis.] (8x) parantumaton, tuhoa tuottava ָאנּוׁש

kuolemanvakava, "heikoksi/kuolevaksi tehty" 

 

 ,olla ehyt, terve, kokonainen [ָׁשֵלם] שלם√

pi. ֵלם לםיש ׁשִּ  maksaa (tehdä toisen omaisuus jälleen ehyeksi) 

tx: pi. perf. yks. 3. mask. hän maksoi 

ה  "henk. mask. "tosi rauha ְׁשֹלמֹּ

 

 lunastaa, ostaa vapaaksi (פדי) פדה√
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 mask. [pa. partis.] lunastaja פֹוֶדה

vrt. √גאל sukulunastaa 

 mask. [pa. partis.] sukulunastaja גֹוֵאל

 "henk. fem. Geula, "sukulunastettu ְגאּוָלה

 

 tehdä täydelliseksi, täydellisen kauniiksi כלל√

־ָכל  + yks. epämääräinen: jokainen, joka 

יׁש־ָכל אִּ  jokainen mies/ihminen 

ֶרְך־ָכל ֶבֶּ֫  jokainen polvi 

ָלׁשֹון־ָכל  jokainen kieli 

־ָכל  + yks. määräinen: koko 

ֶרץ־ָכל ָהָאֶּ֫  koko maa 

ָהָאָדם־ָכל  koko ihminen 

־ָכל  + mon. määräinen: kaikki 

ים־ָכל ָהֲאָנׁשִּ  kaikki ihmiset, BH (myös) kaikki miehet 

ָהֲאָרצֹות־ָכל  kaikki maat 

 

 olla polvillaan/siunattavana ברך√

ֶרְך  fem. [kέtεl-nom.] [i-segol.] polvi ֶבֶּ֫

vrt. ֶפר  mask. kirja [kétεl-nom.] [i-segol.] ֵסֶּ֫

ם יִּ ְרַכֶּ֫  "du. polvet, "kaksi polvea בִּ

huom. ָעֵקב mask.! kantapää (1. Moos. 3:15) 
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ים  BH ֲעֵקבֹות / ֲעֵקבִּ

ים  NH ֲעֵקבִּ

 "fem. siunaus, "polvillaan oleminen ְבָרָכה

 !ּוְבָרָכה ָׁשלֹום
Rauhaa ja siunausta!      

 

יס  ְבָרָכה־ַכְרטִּ
onnittelukortti, "siunauksen kortti"      

 

 "fem. allas, uima-allas, "notkelma, polveutuma ְבֵרָכה

 

 v. (36x) polvistua, (polvesta) notkistua כרע√

tx: pa. fut. yks. 3. fem. tulee polvistumaan/notkistumaan 

 

 mask./fem. (NH fem.) kieli (sekä elin että puhuttu) ָלׁשֹון

[BH yleensä fem., 6x mask.] 

 ְלׁשֹונֹות

 sekoittaa ainekset yhteen, v. tehdä/vaivata/sekoittaa taikina לוש√

 

 niin, siten, NH (myös) kyllä ֵכן

 olla pystyssä, kunnossa, järjestyksessä כון√

 

 heittää (ידי) ידה√

pa. ידה ָיָדה ampua ידֹות  לידות לִּ

pi. ָדה דהיי יִּ  heittää דותילי ְלַידֹות  

pi. NH ָדה הדיו וִּ  ottaa vastaan synnintunnustus דותולו ְלַודֹות  
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hif. הודה הֹוָדה kiittää, ylistää, tunnustaa להודות ְלהֹודֹות 

hitp. ְתַוָדה דהוהתו הִּ  tunnustaa (syntinsä), kiittää 

ְתַודֹות דותולהתו ְלהִּ  

tx: תֹוֶדה hif. fut. yks. 3. fem. 

 "fem. käsi, "heittäjä, kiittäjä ָיד

ֹוָדהת  fem. [tav-nom.] kiitos 

 

 

SÄE 2 

 

ְׁשַתֲחוּו  הִּ

 v. hishtaf'al (aram.) kumartaen rukoilla (חוי) חוה√ .1 –

tx: hishtaf'al (aram.) imperat. mon. 2. mask. 

tai 

 ,v. pa./hitp. kumartua, painua maahan (שחי) שחה√ .2 –

painautua maata vasten 

tx: hitp. imperat. mon. 2. mask. 

 

 kääntyä (פני) פנה√

ים  ,mask. mon. kasvot; (kolmiyhteisen Jumalan) kasvot eli Kristus ָפנִּ

"kääntyväiset" 

 

ֶבת istua, asua ישב√  .pa. inf ָלֶׁשֶּ֫

tx: art. + pa. partis. yks. mask. (se) istuva; joka istuu 

־מֹוַׁשב mask. [mem-nom.] מֹוָׁשב  

– 1. istuin, istuminen, seat, sitting 

– 2. asuinpaikka, asunto, asuminen, 

dwelling place, residence, dwelling 

– 3. kokous, kokoontuminen, assembly, meeting, session 

– 4. sijainti, situation, location, site 
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– 5. NH moshavi eli yhteisomistus- ja/tai toimintatila, moshav 

ים ־מֹוְׁשֵבי [מֹוָׁשבֹות BH (myös)] .mon מֹוָׁשבִּ  

 

י  adj. -istuiminen מֹוָׁשבִּ

 מושבי־חד יבִּ ַחד־מֹוׁשָ 

 דו־מושבי יבִּ ׁשָ דּו־מֹו

 fem. [mem-nom.] NH kylä, asutus מֹוָׁשָבה

 mask. [tav-nom.] תֹוָׁשב

– 1. BH/NH muukalainen; asukas, jolla ei ole kansalaisoikeuksia, 

sojourner 

[– 2. PBH adj. aloilleen asettunut, paikallaan oleva, settled, stationary] 

– 3. NH asukas, kansalainen, inhabitant, citizen 

ֶבת  תֹוֶׁשֶּ֫

ים ־תֹוָׁשֵבי תֹוָׁשבִּ  (ei propr. red.) 

 

 olla oikealla puolella ימן√

ין  mask./fem. (139x) ָימִּ

– 1. mask. oikea, oikea puoli, etelä 

> Jemen/Teman, "etelä" 

– 2. fem. oikea käsi 

יןנְ בִּ  ָימִּ  henk. mask. (166x) Benjamin, "oikean käden poika" 

vrt. ָדרֹום mask. (17x) etelä 

 "mask. (152x) pohjoinen, "tähystyssuunta ָצפֹון ≠

eli Jerusalemista katsoen vihollisen tulosuunta 

י ינִּ  kansallisuussubst./kansallisuusadj. (12x) benjaminilainen ְימִּ

י  adj. (33x) ְיָמנִּ

– 1. oikeanpuoleinen 

– 2. eteläinen 
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ים ּיִּ  (.ei propr. red) ְיָמנִּ

לא ְׂשמֹּ   mask./fem. (54x) שמאל 

– 1. mask. vasen puoli, pohjoinen, 

– 2. fem. vasen käsi 

י  adj. (9x) vasemmalla/pohjoisen puolella oleva ְׂשָמאלִּ

 "mask. isä, "se, joka tahtoo ja jonka tahtoon suostutaan ָאב

 tahtoa, suostua tahtoon (אבי) אבה√

 

 tehdä täydelliseksi, täydellisen kauniiksi כלל√

ל לוכ כֹּ  pronomin. subst. mask. "kaikkeus, kokonaisuus, jokaisuus", 

kaikki, koko, jokainen 

־ָכל  omistettava painoton muoto כל 

יׁש־ָכל אִּ  joka(inen) mies/ihminen 

+ yksikön epämääräinen muoto: joka(inen) 

ֶרץ־ָכל ָהָאֶּ֫  koko maa 

+ yksikön määräinen muoto: koko 

ים־ָכל ָהֲאָנׁשִּ  kaikki ihmiset 

+ monikon määräinen muoto: kaikki 

 fem. morsian ַכָלה

 

ן יִּ  fem. [diftongisegol.] silmä, veden silmä eli lähde ַעֶּ֫

ם יִּ  du. kaksi silmää, silmät ֵעיַנֶּ֫

vrt. ת יִּ ־ֵבית mask. [diftongisegol.] ַבֶּ֫  

ת יִּ  mask. [diftongisegol.] öljy/oliivipuu; öljymarja, oliivi ַזֶּ֫

ים־ַהר ַהֵזיתִּ  paik. mask. Öljymäki 
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ן יִּ  ֵיינֹות mask. [diftongisegol.] viini ַיֶּ֫

 

 nähdä (ראי) ראה√

tx: pa. fut. yks. 3. fem. 

 

 palata, kääntyä שוב√

יָבה  ,II fem. [verbaalisubst. pa.] (1x, Ps. 126:1) palaaminen ׁשִּ

kääntyminen 

tx: yks. + suff. yks. 3. mask. hänen palaamisensa 

vrt. יָבה  ישב > I fem. (1x, 2. Sam. 19:33) asuminen, oleskelu ׁשִּ

vrt. √שיר laulaa 

יָרה  fem. [verbaalisubst. pa.] laulaminen, laulanta ׁשִּ

י יָרתִּ  suff. yks. 1. minun laulamiseni + ׁשִּ

יר  mask. laulu ׁשִּ

י ירִּ  yks. + suff. yks. 1. c. minun lauluni ׁשִּ

 

 "valita, "kirkastaa בחר√

יר  adj. [kaatiil-nom.] (13x) valittu ָבחִּ

tx: le-prep. + mon. + suff. yks. 3. mask. hänen valituilleen, 

hänen valittujaan varten 

 ,mask. [pa. pass. partis.] [kaatuul-nom.] nuori mies ָבחּור

"(kuninkaan sotaväkeen) valittu" 

ים  .mon. huom.! taivutusvartalo kattuul-nom ַבחּורִּ

 ַבחּורֹות fem. nuori nainen, tyttö ַבחּוָרה

sisarj. √באר olla kirkasvetinen 

 ְבֵארֹות "fem. kaivo, "kirkasvetinen ְבֵאר
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ַבע־ְבֵאר ֶׁשֶּ֫  paik. fem. Beerseba, "valan kaivo; seitsenkaivo" 

sisarj. √בהר olla kirkas/vaalea 

ירבָ  הִּ  adj. vaalea, kirkas 

ל יר ָכחֹּ  בהיר לוכח ָבהִּ
adj. vaaleansininen      

 

sisarj. √בער palaa kirkkaalla tulella 

 


