
H1 2 Adonai, sfatai (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

1 

H1 2 ADONAI, SFATAI 
(Ps. 51:17 et al. & Loden, David) Herra, minun huuleni 

 

 (päivitelty 16.11.2021) 

 

H1 2 Adonai, sfatai (Ps. 51:17 et al. & Loden, David) Herra, minun huuleni 
     https://gen.fi/h1-2.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. Adonai, sfatai 

2. Jae Tanachista (Ps. 51:17) 

3. Sanastoa 

 

 

1. ADONAI, SFATAI 
 

Ps. 51:17 et al. & Loden, David 1977 

 

תַ , ָניֲאדֹו  1 פְׂ ָפַתי תִּ י , חשְׂ יד ּופִּ ָלת   ַיגִּ הִּ  .ָךתְׂ

יׁשּוָעת   , ָגדֹול ַאָתה יָלה בִּ ָאגִּ   .ָךוְׂ
 

ַתח, ֲאדֹוָני  2 פְׂ ָפַתי תִּ י, שְׂ ר ּופִּ ַספֵּ יחַ  ַעל יְׂ  .ַהָמׁשִּ

יׁשּוָעת    בֹודֹו בִּ  .ָךָגדֹול כְׂ
 

ַתח, ָניֲאדֹו  3 פְׂ ָפַתי תִּ ת, שְׂ יד א  י ַיגִּ ם ּופִּ  .יֵּׁשּועַ ־ׁשֵּ

ל ָמנּואֵּ יחַ ־םׁשֵּ  הּוא עִּ  .יֵּׁשּוַע ַהָמׁשִּ
 

 .לתךיופי יגיד תה, תפתח ישפתי ,ניואד  1

 .ואגילה בישועתך, גדול אתה
 

 .המשיח על יספר ופי, תפתח ישפתי ,ניואד  2

 .גדול כבודו בישועתך
 

https://gen.fi/h1-2.html
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 .ישוע שם ופי יגיד את, תפתח ישפתי ,ניואד  3

 .ישוע המשיח םש הוא עמנואל
 

1.  Adonai, sfatai tiftach, ufi jagid tehilatecha. 

Ata gadol, veagila bishuatecha. 

 

2.  Adonai, sfatai tiftach, ufi jesaper al haMashiach. 

Gadol kvodo bishuatecha. 

 

3.  Adonai, sfatai tiftach, ufi jagid et shem Jeshua. 

Imanuel hu shem Jeshua haMashiach. 

 

1.  Herra, sinä avaat minun huuleni, ja suuni kertoo sinun ylistystäsi. 

Sinä olet suuri, ja minä tahdon huutaa ilosta sinun pelastuksessasi. 

 

2.  Herra, sinä avaat minun huuleni, ja suuni julistaa Messiasta. 

Suuri on hänen kunniansa sinun pelastuksessasi. 

 

3.  Herra, sinä avaat minun huuleni, ja suuni kertoo Jeesuksen nimeä. 

Immanuel on Jeesus Messiaan nimi. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 51:17) 

 

ָת   ָניֲאד    17 פְׂ ָפַתי תִּ  חשְׂ

ָלת   י ּופִּ  הִּ יד תְׂ  ָך׃ַיגִּ

 

 

3. SANASTOA 

 

SÄE 1 

 

ָניֲאדֹו ָני]   ,henk. mask. P Herra [ֲאד 

"minun (sekä yksiköllinen että monikollinen) Herrani!" 

 mask. herra, Herra ָאדֹון

י  minun (yksi) herrani, NH herra (kohtelias puhuttelu), sir ֲאדֹונִּ
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 minun (monet) herrani ֲאדֹוַני

 ylläpitää ja hallita veren kautta אדן√

sisarj. √אדם olla verinen, verenvärinen 

 

 fem. huuli, kieli, ranta, reuna, (puhuttu) kieli ָשָפה

tx: du. + suff. yks. 1. c. 

ם יִּ ָפַת  י .du שְׂ תֵּ פְׂ ־שִּ  

י ָפתִּ  minun yksi huuleni שְׂ

ָפַתי  minun kaksi huultani שְׂ

 

 avata פתח√

tx: pa. impf./fut. yks. 2. mask. 

ַתח  segol. [i-segol.] portti, portin aukko פ  

ַתח ָוה־פ  קְׂ תִּ  paik. fem. Petach Tikva, "toivon portti" 

 הותקו פתח

 konj. ja, mutta, niin וְׂ 

 ּו bumaf-kirjainten ja shvan edellä muuttuu muotoon בומף

 kiinnittää/liittää yhteen ווו√

 mask. [pa. partis.] kiinnityskoukku, haka, naula (13x, 2. Moos.) ָוו

 

ה  mask. suu פ 

tx: ve-konj. + suff. yks. 1. c. 

 פהה√

 

√ דנג  hif. ilmoittaa, kertoa 
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tx: hif. impf. yks. 3. mask. 

 ,hangada [haktaalaa-verbaalisubst. hif.] kertomus* ַהָגָדה

erit. pääsiäiskertomus [haggada] 

יד  mask. (44x) ruhtinas, päällikkö, johtaja ָנגִּ

"(käskyn/tiedon) ilmoittaja/kertoja; 

hän, jonka Isä ilmoittaa päämieheksi" 

 

ָלה הִּ  fem. ylistys, ylistyslaulu, tx: yks. + suff. yks. 2. mask. P תְׂ

ָך תְׂ ָל  הִּ  K תְׂ

לֹות הִּ  .mon תְׂ

vrt. ים לִּ הִּ  teosn. mask. Psalmit, Psalmien kirja תְׂ

 pi. ylistää, kiittää (Jumalaa) הלל√

לּוָיּה  ylistäkää Jahvea/Herraa ַהלְׂ

 

 anta mask. sinä* ַאָתה

י י > ֲאנִּ י] ָאנֹוכִּ כִּ  .minä c [ָאנ 

 ant fem. sinä* ַאתְׂ 

ם  antem mask. te* ַאת 

ן  anten fem. te* ַאת 

 ,vaikuttaa, suunnata (kohti päämäärää, so. kohti Jeesusta!) אנה√

v. valittaa, pi. sallia 

Minut ja sinut (sekä teidät) on suunnattu ja tarkoitettu taivaaseen 

Jeesuksen luokse! 

ָיה יהינוא ֳאנִּ  fem. laiva, "kohti määräsatamaa suuntaava", 

vrt. kirkko: laiva, joka suuntaa kohti taivasta 

 

 adj. suuri ָגדֹול
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 "Magdala eli "tornikylä < גדל√

 

 .huutaa ilosta tai surusta, "kiljua", tx: ve-konj. + kohortatiivi yks. 1. c גיל√

– eteenpäin vyöryvä ilo/suru, liikkeenä esiin tuleva ilo/suru 

sisarj. √גלל v. trans. (16x) vierittää, siirtää pois, pyörittää 

יל  "mask. paik. Galilea, "piirikunta ַהָגלִּ

ל ת לתולגוג גֻּלג    fem. pääkallo, "pyörivä, vierivä" 

תָ  ַגלְׂ אגּולְׂ תָ גֻּ  /  ַגלְׂ אלְׂ תָ  /  אגֹוַגלְׂ  fem. aram. pääkallo 

 syyr. Pesh. Golgata ָגגּולָתא

Γολγοθᾶ Golgothaa kreik. paik. fem. 

(UT 3x, Matt. 27:33, Mark. 15:22, Joh. 19:17) Golgata 

גָ  לְׂ לגִּ ָגל /  לְׂ  "paik. mask. (40x) Gilgal, "kivikehä ַהגִּ

 

 prep. -ssa, aikana, kautta בְׂ -

 rakentaa sisätila (בני) בנה√

 

ׁשּוָעה  fem. pelastus יְׂ

tx:  ְׂב-prep. + yks. + suff. yks. 2. mask. P 

vrt.  ַיֵּׁשּוע henk. mask. Jeshua [Joosua, Jeesus] 

 olla pelastettu, hif. pelastaa ישע√

 

 

SÄE 2 

 

 .I laskea, luetella, pi. kertoa, julistaa, tx: pi. impf. yks. 3. mask ספר√

 

 prep. päälle, päällä, yläpuolella, mukaan ַעל
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√ העל  (עלי) 

 

יחַ   mask. voitelemalla virkaan asetettu, Voideltu, Messias, Kristus ָמׁשִּ

 voidella משח√

ַחת ׁשְׂ ם־מִּ יִּ ַנ  ׁשִּ  fem. NH hammastahna, "hampaiden voide" 

 

ד] כבד√  olla painava, raskas, kunnianarvoisa [ָכבֵּ

ד  "mask. maksa, "painava ָכבֵּ

 .mask. kunnia, kirkkaus, tx: yks. + suff. yks. 3. mask ָכבֹוד

 

 

SÄE 3 

 

ת ת BH (myös)] א   ,prep. objektin eli tekemisen kohteen merkki [אֵּ

nota accusativi 

י  minua, minua אֹותִּ

 toimia merkkinä אות√

 mask. merkki; fem. kirjain אֹות

vrt. ת ת BH (myös)] אֵּ  אתת√ prep. kanssa [א 

י תִּ י = אִּ מִּ  minun kanssaniעִּ

 

 henk. mask. Jeshua (-úa), Jeesus, LXX ᾿Ιησοῦς Jeesuus יֵּׁשּועַ 

הֹוׁשּועַ  >  ;Joosua, "Jahve/Herra on Pelastus יְׂ

Jahve/Herra on tuottanut kertakaikkisen ja täydellisen pelastuksen 

eli Herra pelastaa" 

 hif. pelastaa ישע√
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ם מֹות mask. nimi ׁשֵּ  ׁשֵּ

 tunnistaa nimeltä, identifioida שמה√

מֹות  ,teosn. mask. [mon. st. constr.] Toinen Mooseksen kirja ׁשְׂ

Exodus 

 

 olla itsenäisenä muiden kanssa kuitenkin toisilta salattuna עמם√

ים mask. kansa (etninen, Jumalan) ַעם  ַעמִּ

ם ת = prep. kanssa עִּ  אֵּ

tx: + suff. mon. 1. נּו ָמ   עִּ

ל ָמנּואֵּ  "henk. mask. "Jumala on meidän kanssamme עִּ

"Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun 

asti." (Matt. 28:20) 

 ,nostaa käsi, osoittaa kädellä (אלי) אלה√

v. vannoa, kirota, valittaa 

ל  mask. Jumala, jumala אֵּ

vrt. √(עלי) עלה nousta, kohota ylöspäin 

 

 הּוא

tx: kopula eli sidesana, jota tarvitaan nominaalilauseessa, 

jossa substantiivisubjekti ja substantiivipredikaatti ovat samassa 

määräytyneisyysmuodossa 

 

יחַ   Voideltu ַהָמׁשִּ

tx: substantiivinen attribuutti eli appositio 

– attribuutti on aina samassa määräytyneisyysmuodossa kuin pääsanansa 

 

vrt. Jeshua haMashiach, "Jeesus Messias, Jeesus Kristus" (appositio) 

Jeshua hu haMashiach. Jeesus on Messias. (nominaalilause) 
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יחַ ַהמָ  יֵּׁשּועַ   ׁשִּ

יחַ ַהמָ  הּוא יֵּׁשּועַ   .ׁשִּ
 


